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Veteran-SM i friidrott i juli 2015.
Veteranidrottarna från IFK Lidingö tog hem inte mindre än 9 medaljer, 4 Guld, 3 Silver och 2 Brons.
Ingvar Lindqvist, en trogen och gedigen IFK-are, sitter i IFK Centralorganisationens valberedning, tog inte mindre än
3 Guld på 100 m, 200 m och på 400 m. Lena Björk tog Guld i diskus, Magnus Nilsson tog silver på 200 m och brons
på 100 m och på 400 m. Martin Gidlöv tog silver på 800 m. Eva Krönlein tog silver i längd. Ett stort GRATTIS till
alla veteraner!

Årets IFK – förening
Utmärkelsen tilldelas förening som uppfyller följande kriterier:
Under det gångna året gjort en speciellt uppmärksammad insats på nationell nivå.
Under en rad av år bedrivit en verksamhet i enlighet med Idrottsföreningen Kamraternas ändamål
Hos allmänhet och massmedia på lokal nivå, fått IFK:s namn, emblem och färger att förknippas med ett positivt idrottsligt och socialt arbete
Förslag/nominering till ”Årets IFK-förening”, som bedöms uppfylla ovanstående kriterier, kan tas fram av IFK Centralstyrelse samt kan inlämnas
till Centralstyrelsen av IFK- förening.
Nominering av kandidater till utmärkelsen
Årets IFK-förening skall vara CS tillhanda senast 1 februari.
Mottagare av utmärkelsen utses av Centralstyrelsen utifrån att det är den förening som på bästa sätt uppfyller de ställda kriterierna.
Utmärkelsen kan utdelas högst en (1) gång per år.
Utmärkelsen utdelas vid Idrottsföreningen Kamraternas representantmöte eller, om Centralstyrelsen så beslutar, vid annat tillfälle.
Utmärkelsen utgörs av IFK-fana och diplom.

Sök Ungdomsstipendium!
Stipendiet får sökas för ungdom som under
ansökningsåret har fyllt lägst 15 och högst 17
år, och skall
utnyttjas senast under kalenderåret efter
utdelandet. Förslag till stipendiat kan lämnas av
styrelseledamot i IFK:s Centralstyrelse eller av
IFK-Förening som fullgjort sina skyldigheter
gentemot
CS. Ansökan om stipendium skall vara inlämnat
till IFK:s Centralstyrelse senast 31 oktober året
före utdelandet. Ansökan skall innefatta namn,
personnummer, adress, IFK-förening samt
idrottsmeriter och vad stipendiet skall användas
till. Ansökningsblankett finns på hemsidan:
www.ifkcs.org

Glöm inte att beställa IFK:s
utmärkelser när föreningen har
jubileum eller andra
begivenheter. Bestämmelserna
för utmärkelserna finns på
hemsidan: www.ifkcs.org.
De förnämsta utmärkelserna:
Förtjänstmedalj i Guld och
Hedersmedaljen bekostas av IFK
Centralstyrelse.
Gilla oss på
Facebook

Nästa representantskapsmöte
är lördagen den 12 mars 2016

Kontakta oss:
Veronica Andersson Ordförande/rapportering
ordforande@ifkcs.org

Eva Blomberg Vice ordförande / Utmärkelser
utmarkelser@ifkcs.org

Veikko Melakari Sekreterare / kamratmästerskapen
sekreterare@ifkcs.org

Kim Hedrén Kassör
kassor@ifkcs.org

Camilla Hedrén CS-Nytt
csnytt@ifkcs.org

Sylvia Nilsson Sociala medier / Kommunikation
infonytt@ifkcs.org

Daniel Wiberg IT / Support / Web
support@ifkcs.org

Allmän information Övriga frågor till styrelsen
styrelsen@ifkcs.org

IFK är Sveriges äldsta idrottsorganisation.

www.ifkcs.org

