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Hej och välkommen till IFK Mora Friidrottsklubb!
IFK Mora Friidrottsklubb bildades 1909 och är en av sex idrottsföreningar som
ingår i IFK Mora Idrottsallians. Friidrotten har idag ca 280 medlemmar med
markant inslag av ungdomar.
Vår verksamhet är inriktad på alla inom friidrotten förekommande grenar.
Vi har som policy att alla som vill vara med är välkomna.
Klubben anordnar läger, idrottsresor, upptaktsträffar, årsavslutningar mm.
När det gäller tävlingsverksamheten försöker vi leva upp till att vara en av
Dalarnas bästa klubbar på ungdomssidan.
Vi hoppas du skall trivas i vår klubb och hitta många
nya kompisar.
Mer information finns på vår hemsida:
www.ifkmora.se/fik gå in under rubriken Medlemsinfo
Tänk på att man inte behöver vara aktiv.
Du kan stödja friidrotten ändå med ditt medlemskap.
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Vi behöver fler ledare till verksamheten, är ni intresserade av att hjälpa till kan ni höra av er till
Ing-Mari på kansliet. Det finns möjlighet till utbildning.
Medlemskap i IFK Mora Friidrottsklubb är en självklarhet för att delta i verksamheten.
Medlemsavgift i IFK Mora Friidrottsklubb är 50 kr upp till 16 år och 100 kr från 17 år och uppåt.
Betala in på BG 5352-9517, ange hela personnumret, namn och mailadress. Är du redan medlem får du
en faktura.
Träningsavgift: 300 kr per säsong (Uteträningen på våren t o m inneträningen våren, maj-april).
Betalning av träningsavgiften görs till BG 5352-9517.
Är du med fler än 3 ggr ska du betala träningsavgift.

För att vi ska kunna hålla låga träningsoch medlemsavgifter är en av de viktigaste
uppgifterna som medlem i klubben att ställa
upp som funktionär under
Vasaloppsveckorna, både sommar
och vinter samt under vår egen tävling
Moraspelen.

Har man barn som tränar eller tävlar
man själv för klubben ska man jobba
minst ett pass sommar och vinter.

IFK Mora Friidrottskansli:
Vasaloppets hus , 0250-392 20,
friidrott@ifkmora.se, www.ifkmora.se/fik/

