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Rapport från SKIF-kansliet.
Kansliet
Årets första SM avklarat i Vemdalen med ett jättebra arrangemang och nöjda skidåkare.
Nu tar vi fart mot fler intressanta SM under vår och försommaren (läs mer under SM).
Det mesta om SKIF och all info hittar ni på följande ställen (månadsbrev, Krimnet och vår
Facebookgrupp).
Fortsätt att följa oss i vår Facebookgrupp: https://www.facebook.com/SKIF.Sverige?ref=bookmarks

SKIF-Lotteriet
SKIF-lotteriet rullar på och den tredje dragningen går av stapeln nästa fredag (6 maj).
VIKTIGT:
SKIF har avslutat sitt postgirokonto så i fortsättningen erbjuder vi endast följande
alternativ för betalning till SKIF:
Swish: 123 08 26 859
Bankgiro: 5700-1083
Resultaten av dragningarna hittar du som vanligt på Krimnet under följande länk.
http://krimnet.kvv.se/Pers/FackPersonalforeningar/Sv-Kriminalvardens-idrottsforbundSKIF/Sidor/SKIF-lotteriet.aspx

SM Tävlingar.
Årets första SM, skidor i Vemdalen avklarat med bravur. Ett riktigt trevligt arrangemang av
Mariefred i vanlig ordning. Nästan 70 tävlande plus en del supportrar slöt upp i Vemdalen.
Sedan kommer bowling (6 maj), innebandy (7-8 maj) & cykel (1-2 juni).
Flera andra SM under hösten har också fått spikade datum och en del inbjudningar ligger ute
för anmälan. Vänta inte till sista dagen att anmäla er utan gör det nu.
Övriga SM kommer jag att uppdatera SM-kalendern fortlöpande under året.
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Några SM är redan spikade så håll koll under rubriken ”Svenska Mästerskap”.
http://krimnet.kvv.se/Pers/FackPersonalforeningar/Sv-Kriminalvardens-idrottsforbundSKIF/Svenska-Masterskap/Sidor/default.aspx

där alla tider, anmälningsblanketter samt övrig info kommer att finnas.

Friskvårdskampanjen.
Kampanjstart närmar sig (1 maj) och kommer som vanligt att köras under hela maj månad.
Allt material ska vara utskickat till samtliga VS och är det någon som saknar något så finns
det för nerladdning inne på SKIF:s sida. Friskvård - Kampanjer (kvv.se)
Det gäller som vanligt att samla poäng och vi kommer att ha 1 nivå på 40 poäng.
Då registrerar man sig och får en liten gåva samt en virtuell lott till dragningen av 178
presentkort på Stadium. Priser från 2000;- ner till 250;-. Då vi har så många presentkort att
lotta ut så finns verkligen möjligheten till vinst även där.

Nya riktlinjer för friskvård och friskvårdsbidrag. Gå in och läs om allt du kan nyttja ditt
bidrag till. Det finns något för alla.
Klicka här och läs vidare: friskvård 2016:6

NM i Handboll.
Våra 2 trupper (dam & herr) är nu uttagna och tillsammans med 4 förbundskaptener och 4
ledare åker vi till Finland den 25 maj och ska där försvara dom blå-gula färgerna. Trupperna
kommer att publiceras på Krimnet under SKIF:s sior.
Länk till NM i handboll: Handboll (kvv.se)
Vi kommer som vanligt att bevaka både damernas och herrarnas matcher och givetvis direktsänder vi
matcherna inne på vår Facebooksida (du hittar länken till gruppen högst upp i brevet).
Herrarna spelar 1 match på fredagen kl. 15.00 samt 2 matcher på lördagen kl. 11.00 & 15.45.
Damerna spelar endast 2 matcher och dom är båda på lördagen kl. 10.00 & 12.45.
Missa inte detta !!!

Ambassadörer.
Vi gör ytterligare en insats för att hitta fler ambassadörer som kan hjälpa oss i SKIF att få ut
information om olika arrangemang. Många av våra VS har ju lokala idrottsföreningar men
där det inte finns någon förening letar vi med ljus och lykta efter personer som brinner för
hälsa & friskvård. Är det DU eller känner du någon på ditt VS som kan passa in på detta så
tveka inte att höra av dig till mig på kansliet så ska jag berätta mer om vad det innebär.
En av dom ”viktiga” uppgifterna för dom är att pusha för vår friskvårdskampanj och få med
så många av sina medarbetare som möjligt.

2022-04-27

Med vänlig hälsning

Trevlig dag!

Tobbe Hallberg
SKIF-Kansliet
011-49 638 20
skif@kriminalvarden.se

Anna Andersson
Förbundsordförande

