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Rapport från SKIF-kansliet.
Kansliet
Info från kansliet.
Året börjar gå mot sitt slut och ett nytt förhoppningsvis ”bättre” år väntar oss runt hörnet.
Här kommer årets sista infobrev från kansliet och då vill jag/SKIF passa på att hälsa alla en riktigt
GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR.

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
Som vanligt är det stor aktivitet i vår Facebookgrupp under våra kampanjer. Är du inte med i gruppen
så hittar du den här.
(Facebookgrupp) https://www.facebook.com/SKIF.Sverige?ref=bookmarks

SKIF-Lotteriet
Nu när sista dragning är avklarad i årets lotteri så vore jag tacksam om du som ej vill behålla
din lott till nästa år meddelar mig så snart som möjligt så slipper det bli strul när jag börjar
skicka ut dom nya lotterna under början av nästa år. Har många som står i kö för att få köpa
en lott. Maila mig ENDAST om du EJ vill ha kvar din lott, annars kommer den via mail i början
av året och då tillsammans med info om hur du betalar den.
Dragningslistor hittar ni som vanligt under SKIF:s sidor och ”SKIF-Lotteriet”
http://krimnet.kvv.se/Pers/FackPersonalforeningar/Sv-Kriminalvardens-idrottsforbundSKIF/Sidor/SKIF-lotteriet.aspx

Coacher:
SKIF:s projekt med coacher är i full gång med 4 grenar (löpning, cykel, simning & skidor).
Coacher (kvv.se) Vi söker fortfarande 1-2 coacher i grenarna cykel, simning & skidor som kan
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komplettera redan klara coacher. Är du intresserad eller känner någon som skulle kunna vara så
tveka inte att ta kontakt med kansliet på mailen längst ner.
Är du sugen på att komma igång med din träning eller rent av vill ta nästa steg så kontakta gärna den
aktuella coachen/coacherna så får du den hjälp du behöver.
SKIF har nu också kompletterat med 1 PT (personlig tränare) samt en hälsocoach.
Klicka på länken i detta avsnitt för att läsa mer.

SM Tävlingar.
Då vi hoppas att 2022 ska bli ett mer ”normalt” år för SKIF:s räkning så pågår just nu jobbet
med att planera inför nästa års SM-kalender.
2022 års SM: (så mycket som vi kan presentera just nu)
SM-Skidor (24-26 mars) i Vemdalen.
SM-cykel (1-2 juni) i Tidaholm.
SM-Bowling (Planeras till april - Ej klart)
SM-Innebandy (under våren, datum ej klart) i Jönköping
SM-Terräng (första veckan i september) i Borås
SM-Golf (första veckan i september) på Hooks i Jönköping
SM-Fotboll (datum ej spikat) i Malmö
SM-Fivé á Side (datum ej spikat) i Jönköping
SM-Racket (datum ej spikat) troligtvis Västervik (kan bli ändrat)
SM-kalendern hittar du under länken i detta avsnitt.
Så mer info om alla SM kommer under vintern.
All info om våra SM hittar du på Krimnet under rubriken ”Svenska Mästerskap”
http://krimnet.kvv.se/Pers/FackPersonalforeningar/Sv-Kriminalvardens-idrottsforbund-SKIF/SvenskaMasterskap/Sidor/default.aspx

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

NM.
I dagsläget planerar vi för att åka med en handbollstrupp till Finland under vecka 21 och
spela Nordiska mästerskapen. Mer info kommer även om detta arrangemang under
vinter/tidig vår.

Med vänlig hälsning

Trevlig dag!

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

Anna Andersson
Förbundsordförande

