
 

 

 

 
Klubbinfo II 2018 
Vi är oerhört glada att så många barn, ungdomar och vuxna är aktiva i vår förening.   
Nu tar föreningens aktiviteter sommaruppehåll. Vi laddar för hösten då alla våra  
sektioner startar upp sina verksamheter på nytt.  

 
Summercamp 2018 

I veckan har det varit full aktivitet på Sjösala i årets Summercamp. Otroligt lyckade dagar 
med 18 barn och fem ungdomsledare. Lägret bjöd bland annat på lekar, trekamp, 
skattjakt samt fiske och bad i Barnvikssjön.  
 

 

 
 
Fotboll & innebandy 

Många spännande fotbollsmatcher har spelats under våren. I våra yngsta lag har vi 
enormt många nya spelare och ett lag på över 30 barn. Terminens sista seriematcher är 
spelade.  I nästa vecka åker P03 på Aroscupen.  

I innebandyn planeras redan kommande säsong och kommande kick-off. 

I samtliga lag bär våra lagledare ett stort ansvar och gör ett tungt arbete. Vi hoppas vi kan 
få fler aktiva föräldrar till våra lag. Kan du tänka dig att hjälpa till i det barns lag hör av dig 
till din lagledare. Det är ett fantastiskt roligt arbete att få våra barn/ungdomar till rörelse 
och gemenskap. Ju fler vi blir desto roligare och bättre blir det. 

 
 

  



Motion 

Motionssektionen fortsätter att växa. Barngymnastiken har haft nästan alla ortens små 
barn aktiva under läsåret. Våra motionsaktiviteter för vuxna har varit välbesökta. Vi har 
även glädjen att meddela att föreningens segelbåtar blivit rustade under våren av en utav 
våra eldsjälar. Vi hoppas att båtarna ska få ut och segla framöver. Även Hallhänget och 
Hallhäng Jr har haft många svettiga och roliga fredagar under våren. Hallhäng Jr 
avslutade terminen med bumperballsfotboll ute på konstgräset. Missa inte höstens 
schema på föreningens alla motionsaktiviteter, kommer ut i slutet av augusti. 

 

 

 

 

Kommande evenemang/möten 

Sjösaladagen 
Årets Sjösaladag går av stapeln den 25/8. Följ spännande matcher, prova på olika 
aktiviteter och ät gott från grillen. Mitt på dagen arrangeras skärgårdsloppet för de yngre. 
För alla fotbollssugna finns det chans att spela Sjösalacupen. Ett tillfälle att möta grannar, 
arbetskamrater, vänner och ortsbor på plan. För anmälan minst 5 personer/lag, min ålder 
13 år, mixlag är ok. Anmälan via hemsidan https://goo.gl/forms/0Q45MGsrQbYmQXUq1 

Föreläsning om Coachande Föräldraskap  
Värmdö kommun i samarbete med SISU och Stockholsidrotten bjuder in till 
utbildningskväll i temat Coachande Föräldrakap. Föreläsningen äger rum  
den 29/8 kl 18-20 i Gustavsbergsteatern och är öppen för alla föräldrar med barn i 
föreningsidrott i ålderklasserna upp till 12 år. 

Sektionsmöten 
Höstens sektionsmöten är inplanerade till den 21/8, 23/10 och 11/12. Mötena riktar sig till 
alla föreningens ledare. Är du intresserad av att vara aktiv i föreningen varmt välkommen. 

 
 

  

https://goo.gl/forms/0Q45MGsrQbYmQXUq1


Föreningsinformation från Djurö-Vindö IF. Har du något du vill att vi tar upp på hemsidan  
eller i nyhetsbrevet? Maila kansli@dvif.se 

 
 

Kansliet har fått förstärkning 

Sedan den 18 juni har kansliet fått ytterligare en medarbetare. Emad bor i Stavsnäs och 
kommer stötta upp kansliet med skötsel av föreningens fastigheter och båtar. Han 
kommer även hjälpa till med löpande åtaganden såsom städning och kanslijobb. Kansliet 
är bemannat hela sommaren men sporadisk under slutet av juli samt början av augusti. 
För kontakt med Johnny Feuk och Per Wiberg på kansliet maila: kansli@dvif.se 

 
 
Vår ordförande har ordet… 

Du och jag - här och nu! 
 
Människans vilja att organisera sig, är viktigt för vår överlevnad. Gemenskapen med 
andra är själva livsnerven för ett gott liv. 
På samma sätt är den ofrivilliga ensamheten ett förtärande gissel för den enskilde. 
 
Att organisera vår gemenskap i föreningar har vi i Sverige gjort de senaste 100-150 åren, 
vilket också har gjort föreningslivet till ett grundfundament till vår moderna demokrati. 
 
DVIF har varit en samlingspunkt och en plats för gemenskap i hela 82 år. 
Många människor har kommit och gått genom åren, och mångfalden av aktiviteter har 
varierat, men den röda tråden är samhörigheten och gemenskapen. 
 
Och här och nu, så är DVIF inget annat än ett bevis för att du, jag och några till har något 
gemensamt och gillar att hänga med varandra.  
En gemenskap och ett nätverk som gör sig bra när sedan annat i livet skall fungera här 
och nu, idag och imorgon. 
 
Kan vi i DVIF, få fler att vilja vara med i vår gemenskap, oberoende av kön, ålder, 
funktionsförutsättningar, hälsoläge, resurser eller ursprung, så skulle den gemenskapen 
göra skillnad och stärka förutsättningarna att leva och får ett gott liv för många 
människor här på vår del av Värmdö. 
 
Så med detta sagt, så vill jag och styrelsen önska just dig en glad midsommar och vi 
hoppas vi ses den 25 augusti på Sjösaladagen. 
 
Per Lejoneke 
Ordförande DVIF 
 
 
 

 
 

 

Våra huvudsponsorer 
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Inbjudan Sjösaladagen den 25/8  
 

Varmt välkomna till en dag full av aktivitet 
 

 Spännande hemmamatcher 
 Fotbollscup  
 Hinderbanehoppborg 
 Skärgårdsloppet för barn  
 Yoga  

 

 
Caféet är öppet 10-15. Vi grillar hamburgare & annat gott. 

 
För aktuell info & tider besök www.dvif.se 

 

http://www.dvif.se

