
 

 

 

 

 

 
Klubbinfo december 2019 
Vi har haft en höst fylld med massor av aktivitet 
i vår förening. I föreningen är en stor del av 
ortens barn och ungdomar aktiva och inom 
föreningen finns en mängd olika aktiviteter. Vår 
ambition är att allt fler vill vara delaktiga i vår 
förening. Har du en vän, klasskompis eller 
granne som vill prova på någon utav våra 
aktiviteter locka gärna med dem. 
På www.dvif.se finns aktuell information. 

Innebandysäsongen pågår för fullt. Vi har sex 
aktiva lag och ett ledargäng som gör ett 
fantastiskt arbete. Ju fler engagerade föräldrar 
desto roligare och lättare blir arbetet. Har du 
barn i föreningsidrott tala gärna med en ledare 
och hör om det är något du kan bistå med. 
Små saker gör stor skillnad. 

Inom motionssektionen har en mängd aktiviteter varit igång. I fb-gruppen  
”DVIF Motion & Hälsa” hittar du aktuell info. Bland annat finns kundalinyoga, yoga, 
daloba (gruppträning), badminton, gymnastik & barngympa. 

Hallhäng Jr och Fredagshängen har varit välbesökta under hösten. Hallhängen är tänkta 
att skapa kravlös samvaro och lustfylld rörelse. Vi skulle behöva fler vuxna som vill vara på 
plats i hallen under hallhängen för de äldre. Möjlighet till ersättning finns.  
Är du intresserad kontakta kansli@dvif.se. 

I november hade vi medlemsfest i Stavsnäs Hembageri. En mycket trevlig kväll för  
ledare, föräldrar, medlemmar och närstående.  

 
Kommande aktiviteter & möten 

Vecka 4 har vi utbildningsvecka i föreningen. Då är alla ordinarie träningstider inställda. 
Håll utkik efter information om utbildningar/föreläsningar. Det kommer att vara öppna 
föreläsningar för både ungdomar, ledare och föräldrar. 

Under våren är det sektionsmöten 11 februari, 14 april och 9 juni. Mötena riktar sig till 
föreningens aktiva ledare/ansvariga/aktiva vuxna. Är du intresserad av att veta mer eller 
engagera dig i föreningen, varmt välkommen. 

Föreningens årsmöte äger rum söndagen den 29 mars. 

Den 22/8 går årets Sjösaladag av stapeln. En dag full av spännande fotbollsturneringar 
och dag där bygdens alla föreningar är välkomna att visa upp sina verksamheter. 

 

 

Tankar att ta med sig in 

http://www.dvif.se
mailto:kansli@dvif.se.


 

 

 
Julhälsning från styrelsen 

Hej ärade medlem i DVIF! 
Så står vi mitt i julstöket. 
Och snart står ett nytt spännande föreningsår för dörren. 
Vi kan blicka tillbaka på ett spännande, utvecklande och fantastiskt lyckat år.  
Vår förening växer och vi blir fler, vilket är väldigt trevligt. 
Vi i styrelsen vill med detta hälsa dig och de dina en god jul och ett gott nytt år. 
Vi ser fram emot att fortsätta jobba tillsammans med dig i vår förening.  

Tack och på återseende efter helgerna! 
/Styrelsen i DVIF 
Per Lejoneke  
Ordförande DVIF 
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Följ oss på  

DVIF Djurö-Vindö Idrottsförening 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Våra huvudsponsorer 

 


