
MUSKÖ IF
www.muskoif.se

Idrottsföreningen på Muskö sedan 1937

Medlemsavgifter 2023

200 kr per person eller 
400 kr för en familj.
50 kr för stödmedlemmar

Försäkring vid föreningens aktiviteter 
ingår i medlemsavgiften.

Aktivitetsavgiften är 100 kr per person, 
aktivitet och termin.

Barn och ungdomar mellan 0-16 år betalar 
endast medlemsavgift.

Genom att fylla i formuläret på hemsidan 
får vi in alla uppgifter vi behöver för 
medlemsregistret.

Registrerade betalande medlemmar är 
en förutsättning för att klubben skall vara 
bidragsberättigad för de aktiviteter vi 
bedriver.

Bli medlem eller stödmedlem! 
Fyll i formuläret på vår hemsida www.muskoif.se

Där kan du även anmäla dig till föreningens aktiviteter.

Välkomna till en ny termin med Muskö IF

MUSKÖ IF
www.muskoif.se

Ett nytt idrottsår med 
nya förutsättningar! 
Tack 2022 för alla träningstillfällen som 
gavs och alla ni som deltagit. 

Barngympan startades upp med ny le-
dare. Tabatan blev populär och för att inte 
tala om linedancen som lockat både unga 
och äldre att släppa loss.

Vi är även glada för att de andra aktivi-
teterna varit välbesökta vecka efter vecka.

Äntligen fick vi genomföra Musköloppet 
efter några års uppehåll. En stor dag som 
lockar både fastboende, sommargäster 
och löpare från närområdet men även 
längre bort.

Nu ser vi fram emot ett nytt träningsår 
tillsammans med er.

Följ oss på vår hemsida, www.muskoif.se 
och på Facebook och Instagram.
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Våra aktiviteter
• Barngympa
• Mountainbike
• Zumba
• Tabata
• Linedance
• Innebandy 

Håll er uppdaterade på vår hemsida för 
aktuell information: www.muskoif.se

Orientering
I skogen runt Muskö IF´s klubbhus sitter 
kontroller från Naturpasset uppe.
Kartor finns att köpa hos Sandells Livs.

Inomhusgym
Förhoppningsvis har vi ett inomhusgym i 
år. Vi uppdaterar info på våra kanaler.

Löparbanor
Passa på att nyttja våra fina terrängspår. 
Spårcentralen sitter vid klubbhuset. Kartor 
finns även på vår hemsida.

Utegym och Boulebanor
Välkomna upp till vårt nyligen uppdaterade 
utegym och våra 4 boulebanor som ligger 
bredvid klubbhuset.

Fler aktiviteter
Har du förslag på andra aktiviteter? Vill du 
hjälpa till och leda någon aktivitet, ny eller 
gammal? 
Vi söker bland annat ledare till spinning.
Kontakta oss på: kontakt@muskoif.se

Detta händer i år 
Julgransplundring 15 januari
Söndag 15 januari mellan klockan 13 och 
15 dansar vi tillsammans ut julen i Muskö 
Hembygdsgård.

Årsmöte 21 mars
Kl 19 i klubbhuset
Motioner skickas via e-post till kontakt@
muskoif.se eller läggs i ordförandens brev-
låda Altorpsvägen 32 senast den 7 mars.

Simskola v 27
Muskö IF arrangerar simskola på Grythol-
men-Björkholmens badplats i sommar.

Musköloppet 8 juli
Till Musköloppet söker vi funktionärer som 
kan hjälpa till som banvakter, vid vätske-
kontroller och målgången med mera.
Kontakta oss på info@muskoloppet.se

Tomtesmyg 10 december
Vid klubbhuset på Arbottnavägen 1.

Sponsorer
Vill du sponsra föreningen genom bidrag 
eller med varor och priser till bland annat 
Musköloppet hör av dig till: kontakt@
muskoif.se

Hyr vårt klubbhus
Vill din förening hyra vårt klubbhus för ett 
möte eller någon festlighet?
Kontakta: kassoren@muskoifse

Vi som sitter i styrelsen
Ordförande: Lionel Marshall
Sekreterare:  Nathalie Blad
Kassör:   Frida Söderström
Ledamot:  Bo Dertell
Ledamot:  Mikael Öhman
Suppleant:  Gunnar Adolfsson
Suppleant:  Ulla-Britt Öhman
Suppleant:  Hanna Olofsson

Kontakta oss
E-post: kontakt@muskoif.se
Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du på 
hemsidan: www.muskoif.se
Facebook: ww.facebook.com/MuskoIF/
Instagram: www.instagram.com/muskoif/

Bli medlem eller stödmedlem! 
Fyll i formuläret på vår hemsida www.muskoif.se

Där kan du även anmäla dig till föreningens aktiviteter.


