
 

KLUBBINFO Djurö Vindö IF  VT 2022 
 

 
 
 
Djurö Vindö IF har en ny styrelse som utsågs på Årsmötet 27 mars, den består av 
Per Lejoneke ordförande 
Helena Öberg kassör 
Cecilia Avelin sekreterare 
Therese Klinga vice ordförande 
Magnus Sundberg, Katarina Janeld, Amanda Björnerås ledamöter 
Carina Stockman-Westerberg, Thomas Taylor, Frida-Stina Johansson suppleanter 
 
Kansliet är öppet alla vardagar även om vi inte är på plats och består av Per Wiberg och 
Johnny Feuk 
Vi nås enklast på telefon 08 57151848. 
Välkomna att kontakta oss via mail kansli@dvif.se med input, både ris och ros, från våra 
verksamheter 
 
 
Årets Romme resa 20/3 var väldigt lyckad med sol och snö. 
 

 

 

 
 

 



 

Under våren har Hallhäng dragit igång igen efter Corona, håll koll på dvif.se för aktuella 
tider under våren. 
 
Innebandy säsongen har snart avslutats det som återstår är sektionens avslutnings cup 
då vi mixar alla våra lag och spelar cup lördagen 23/4 med start 11.00 
Om du inte anmält dig gör det nu med ett mail till kansli@dvif.se 
 
P09 och P06-07 var till Örebro och spelade cup helgen 8-10 april. Det blev en väldigt 
lyckad cup för bägge lagen. P09 gick till final och förlorade guldet på straffar. 
P06-07 togs sig till semi final men åkte tyvärr ut. 
Bägge lagen hejade friskt på varandra ! 
 

 

 
 



 

 
Fotbollssäsongen har startat och DVIF kommer spela 119 matcher under året varav 57 
på hemmaplan. Vi hoppas att Sjösala kommer vara spelbar i mitten av maj om vädret 
tillåter.  
Hemmamatcher spelas nu i början av säsongen på konstgräset på Djurö eller på Ösby IP. 
 
Herrlagets första hemma match på Sjösala är 14 maj 15:00 kom och heja och köp korv i 
cafét. 
 
Påminner om att vi har SportÅterbruket och tar tacksamt emot avlagda och urvuxna 
sportartiklar, kontakta kansliet@dvif.se för inlämning alt upphämtning. Håll utkik efter 
öppettider på vår hemsida. Vi har alltid öppet på dvifåterbruk.se 
 
Summer camp 2022 planeras till 13-15 juni, vi behöver fler vuxna och ungdoms ledare 
hör av er till kansliet om ni kan vara med någon av dagarna och hjälpa till. 
Håll koll på dvif.se för inbjudan till campen. 

 
Under året kommer vi få tillökning av två olika aktiviteter. Parkour som i dag arrangeras 
av klubben Havsörnen och Djurö skytteförening. 
Mer information kommer, håll koll på dvif.se 
 
Vi har under våren två nya aktiviteter, basket och en kurs i indisk dans.  
 
Sjösaladagen planeras till lördagen 27 augusti och kommer i år avslutats med en 
ledarträff. Inbjudan till ledare kommer! 
 
 

Vi önskar alla en trevlig påsk !   
 
Med vänlig hälsning 
 Styrelse och Kansli 
 
Tack till våra sponsorer! 
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