FÖRENINGSI NFO 2017
Vörå IF, som i år firar 80-års jubileum, erbjuder barn, unga och vuxna möjligheten att mångsidigt
utöva flera idrotts- och motionsformer: längdskidning, skidskytte, backhoppning, slalomåkning,
friidrott, fotboll, orientering och löpning.
Under år 2016 arrangerade Vörå IF i samarbete med andra föreningar flera betydande
idrottstävlingar, bl a junior-FM på skidor, FM i terränglöpning, FM-stafetter i orientering, samt även
FSSM-tävlingarna som i sista stund flyttades från Lappfjärd till Vörå. Föreningen deltog sedvanligt
i arrangemangen av BotniaVasan, Botnacyklingen och Botnia MTB-Löpet-Duathlon. Under
kommande år är de stora tävlingarna färre, men byggandet av rullskidsbanan, som beräknas vara
klar i sommar, erbjuder nya möjligheter till tävlingsarrangemang och verksamhet vid skidcentrum.
Aktuell info om vår verksamhet hittar du på Vörå IF’s hemsida www.voraif.fi.
I föreningsarbetet behövs många hjälpande händer i form av funktionärer, tränare,
talkojobbare och aktiva föräldrar för att verksamheten skall fungera. Vörå IF vill därför
framföra ett stort tack till Er alla, som ställer upp! Det finns dessutom alltid plats för
flera i vår verksamhet!
Ullmax- och Noname-kläder kan fortfarande beställas via Vörå IF’s hemsida. Beställning via Vörå
IF ger provision till föreningen, rabatt till köparen (gäller Noname-produkter) och mera medel till
verksamheten.

Medlemsavgifter
För att vi också i fortsättningen ska kunna bedriva bred idrottsverksamhet önskar vi att alla stöder
vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften och registrera alla familjemedlemmar.
Observera att deltagande i sektionernas verksamhet förutsätter erlagd medlemsavgift i Vörå IF.
Medlemsavgift år 2017: 40 euro / familj, 16 euro / vuxen, 10 euro / barn. Skriv in namnen på
personerna som ni betalar avgiften för i fältet för meddelanden. Du kan också ge ett frivilligt
bidrag till föreningen via samma kontonummer.
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SEURAINFO 2017
Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Vörå IF tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuuden
urheilla ja kuntoilla monipuolisesti hiihdon, mäkihypyn, laskettelun, yleisurheilun, jalkapallon,
suunnistuksen ja juoksun parissa.
Vuoden 2016 aikana Vörå IF järjesti yhdessä naapuriseurojen kanssa useita merkittäviä
urheilutapahtumia, esim. nuorten SM-hiihdot, SM-maastot, suunnistuksen SM-viestit sekä FSSMkilpailut jotka viime hetkellä siirrettiin Lapväärtistä Vöyrille. Seura osallistui myös BotniaVasahiihdon, Botniapyöräilyn ja Botnia MTB-Juoksu-Duathlonin järjestelyihin. Vuoden 2017 aikana
suuria tapahtumia ei ole yhtä paljon, mutta kesällä valmistuva rullahiihtorata tarjoaa uusia
mahdollisuuksia kilpalujen ja tapahtumien järjestämiseen hiihtokeskuksessa.
Ajankohtaista tietoa toiminnastamme löydät kotisivuiltamme, www.voraif.fi.
Seuratoiminnassa tarvitaan auttavia käsiä toimitsijoiden, valmentajien, talkoolaisten ja aktiivisten
vanhempien muodossa. Ilman Teidän arvokasta apuanne ei toiminnasta tulisi mitään ja Vörå IF
haluaakin kiittää Teitä kaikkia! Mukaan mahtuu myös lisää porukkaa, eli tule mukaan jos
yhdessä tekeminen tuntuu hauskalta ja mielekkäältä!
Ullmax- ja Noname-tuotteita voi edelleen ostaa Vörå IF:n kotisivun kautta. Näin seura saa
provision, ostaja alennetun hinnan (koskee Noname-tuotteita) ja seura lisää tuloja toimintaan.
Jäsenmaksut
Jotta myös jatkossa pystyisimme harjoittamaan mahdollisimman laajaa toimintaa, toivomme
Teidän tukevan urheiluseuraa maksamalla jäsenmaksun ja rekisteröimällä kaikki perheenjäsenet
urheiluseuran jäseniksi. Osallistuminen jaostojen toimintaan edellyttää Vörå IF:n jäsenmaksun
suorittamista.
Jäsenmaksu vuonna 2017: 40 euroa / perhe, 16 euroa / aikuinen, 10 euroa / lapsi. Kirjoita
jäsenmaksun suorittavien henkilöiden nimet tilisiirtolomakkeen viestikenttään.
Voit myös halutessasi tehdä vapaaehtoisen lahjoituksen samalle tilille.
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