
Till dig som är nyfiken 
på  

 
Djurö-Vindö IF 

 
 

Djurö-Vindö IF är en ideell förening som erbjuder en 
meningsfull, hälsosam och utvecklande fritid för främst barn 
och ungdomar men även för vuxna med fokus på glädje och 

gemenskap.  



 

Vår verksamhet 
 
DVIF bedriver verksamhet inom Innebandy, Fotboll, 
Barngymnastik, Friluftsliv, Motion och Gruppträning.  
 
I våra sektioner Innebandy och Fotboll erbjuds organiserade 
aktiviteter på regelbunden basis för barn och ungdomar med 
kompetenta ledare som på sin fritid engagerar sig i 
föreningen.  
 
Utöver detta erbjuder vår sektion Motion & Hälsa 
motionsinnebandy för män och kvinnor, lite tuffare 
gruppträning för dig som gillar när mjölksyran bränner samt 
Yoga och Mindfulness. 
 
Vi erbjuder Barngymnastik för barn i åldern 3-6 år. 
Vi har en bollskola för barn från 6 år. 
På sommaren är vi på Sjösala och vinter tid I Djurö sporthall. 
Under sommarlovets första veckor anordnar  
DvIF Summer Camp för barn mellan 7–10 år, 
Vi spelar och leker under 3 dagar.  
 
Under höst/vår säsongen har vi hallhäng . Fredagskvällar har 
vi sporthallen öppen för aktivitet utefter barnens egna 
önskemål. Varannan vecka för yngre barn och varannan 
vecka för ungdomar i åk 5 och uppåt.  
 



 

Intresserad av en meningsfull 
fritid? 
 
Om du eller ditt barn är intresserade av att börja med någon 
aktivitet hos oss är det enklaste sättet att ta kontakt vårt 

kansli direkt på kansli@dvif.se 
 
Vi söker alltid efter nya ledare, både till bollsporterna och 
övriga sektioner, kontakta kansliet för mer information. 

 
Innebandy 
Fotboll 
Bollskolan  
Motion & Hälsa  
Barngymnastik  
Friluftsliv  
Hallhäng 
 
Är det någon sport/aktivitet som du saknar i listan ovan och 
kan vara intresserad av att dra igång ett projekt eller sektion 
så hör av dig till kansliet. 

mailto:kansli@dvif.se


 

Användbar information 

Kansliet: kansli@dvif.se, 08-571 518 48 

Hemsida: www.dvif.se 

Adress: 

Djurö-Vindö IF 

Gammelbodavägen 1A 

139 71 Stavsnäs 

Ordförande: Per Lejoneke, ordforande@dvif.se 

 

Våra huvudsponsorer: 

 

 

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

