KLUBBINFO Djurö Vindö IF HT 2022
Djurö Vindö IF styrelse :
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 och består av Per Wiberg och Johnny Feuk
Vi nås enklast på telefon 08 57151848 eller via mail kansli@dvif.se
Höstterminen startades med Sjösaladagen en solig lördag i slutet av augusti.
Matcher spelades under dagen och avslutades med Alags match. Laget dagen till ära
iklädda Dvif’s retrotröjor. Vi hade prova på bågskytte och skärgårdsloppet sprangs av
dom yngre barnen, alla var vinnare och fick medalj vid målgång.
Fyrhuset var på plats och informerade om sin verksamhet.

Fotbollssäsongen är snart över för Dvif lagen. A laget slutade på sjätte plats i sin division.
För första gången på många år hade vi två flicklag i seriespel, F08 och F09.

Laget har haft besök av förre DVIF-spelaren och Atletico Madrid-proffset
@hannalundkviist som förstärkte i spelövningarna och i 2-målsspelet. Vi fick även en
signerad tröja som ska ramas in och hängas upp i vårt omklädningsrum.
Massor med tack till Hanna, vi är så stolta att ha dig som förebild!!
Innebandysäsongen är i gång och det spelas 72 hemmamatcher i sporthallen.
Säsongen har inletts med fulla läktare, vi hoppas att trenden håller i sig.
Årets nya innebandyregler har informerats till ledare och tränare.
En av dom viktiga ändringarna är nolltolerans mot fult språk.
Vårt motionslag för damer spelar i år i division 3 i Sportfixaren serie.
Välkomna till sporthallen och ta en fika i caféet.
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
Klubbens övriga aktiviteter är i full gång;
Parkour , Lek & Rörelse, Gymnastik ,Yoga ,Cirkelträning , Pingis.
Med vänlig hälsning
Styrelse och Kansli
Tack till våra sponsorer!

