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Vi hoppas att ni har haft en skön sommar och att ni har laddat på med 
ny härlig energi för en spännande och rolig höst!

Ibland får vi in en ny sport i någon av våra föreningar och nu har IFK 
Grängesberg registrerat något nytt – Draghund och det välkomnar vi 
med glädje!

SM Rullskidor

Den 8-9 juli 2016 var det SM i Rullskidor i Norrköping.
IFK Umeå försvarade sitt Guld i damklassen via Linn Sömskar på 15 km.
I herrklassen blev det ett silver via Erik Silfver på 20 km. 
I sprintstafetten blev det också ett silver via Robin Norum och Erik Silfver.
IFK Skövde hade en deltagare i herrklassen, Axel Bergsten, som kom på 19:e plats.

  Vill ni uppmärksammas?
      

       Vi tar tacksamt emot information om vad som händer hos er.
      Vill ni berätta om era framgångar?

      Har ni något intressant projekt på gång? 
      Vi hjälper gärna till att sprida information via

      Facebook, CS-nytt eller hemsidan.
Skicka info till: camilla.hedren@ifkcs.org  

Sök centralsstyrelsens ungdomsstipendium!

Stipendiet får sökas för ungdom som under ansökningsåret har fyllt lägst 15 och 
högst 17 år, och skall utnyttjas senast under 2017.
Förslag kan lämnas av styrelseledamot i IFK:s Centralstyrelse eller av 
IFK-Förening som fullgjort sina skyldigheter gentemot CS.
Stipendiesumman är på totalt 30 000 kr och kan delas på ett till flera 
stipendiater.
Ansökan om stipendium skall vara inlämnat till IFK:s Centralstyrelse senast 
31 oktober 2016 och ska innefatta namn, personnummer, adress, IFK-förening 
samt idrottsmeriter och vad stipendiet ska användas till. 
Ansökningsblankett  finns på hemsidan: www.ifkcs.org
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  Erbjudande

Fotbollsproffset Göran Willis och Tv-journalisten Roland Åman har forskat och rest 
land och rike runt under två år på spaning efter genuina idrottsplatser och tillsammans
skrivit en bok.

Boken handlar om våra svenska idrottsplatser – folkliga och väl använda 
mötesplatser, både i glesbygd och i storstad. Boken redovisar historik, evenemang, 
tidningsurklipp, publikrekord och udda händelser och återger anekdoter berättade av 
vaktmästare, ledare och andra eldsjälar. Denna unika kulturella skatt i form av gamla 
idrottsplatser har en historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. 
IFK föreningar finns representerade i boken. 
Missa inte detta tillfälle då du kan beställa boken via centralstyrelsen då vi gjort en 
separat överenskommelse med författarna för IFK:s del. 
Detta gör du lättast via mail: eva.blomberg@ifkcs.org Pris: 200 kr/st.
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VIKTIGT!

Sporrongs verksamhet flyttar till Estland vilket kan innebära längre 
leveranstider. Beställ gärna med en månads framförhållning.

Vi uppmanar alla föreningar som inte har skickat in sina årsrapporter 
eller betalt årsavgiften så är det hög tid att göra det omgående! 

Gilla oss på 

Kontakta oss:

Eva Blomberg Ordförande/rapportering/utmärkelser Ingvar Widell Vice ordförande
eva.blomberg  @ifkcs.org ingvar.widell  @ifkcs.org

Anna Lundén Sekreterare Kim Hedrén Kassör/webbansvarig
anna.lunden  @ifkcs.org kim.hedren@ifkcs.org

Camilla Hedrén CS-Nytt/Sociala medier Veikko Melakari Kamratmästerskapen
camilla.hedren  @ifkcs.org veikko.melakari@ifkcs.org

Magnus Gärdebring Ledamot Allmän information Övriga frågor 
magnus.gardebring@ifkcs.org styrelsen@ifkcs.org

IFK är Sveriges äldsta idrottsorganisation
www.ifkcs.org 
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