
    

 

  

 

 

 

 

  

Gyminstruktioner 
Det är många som tränar i vårt gym men tränar ni 
rätt? Nusnäs IF kommer tillsammans med Jonathan 
Hebys arrangera två instruktionskvällar där vi visar 
hur man tränar rätt i gymmet. Välkomna Onsdag 
11/3 och 18/3 kl 19.00 – 20.30 Ingen förkunskap eller 
föranmälan krävs.  

Sommaraktiviteter? 
Någon direkt vinter har vi inte fått i år så vinterdagen 
lyckades vi inte genomföra i år. Däremot blickar vi 
redan nu fram emot sommaren. Därför vill vi höra 
vad ni önskar att vi gör i sommar. Finns det intresse 
av att vi anordnar tex. fotbollsskola för våra barn, 
hopp och skutt sommar, rodd träning etc. Skriv till 
oss och föreslå vad du tycker Nusnäs IF ska göra i 
sommar. Och vill du hjälpa till är du mer än 
välkommen. Anmäl dig på nusnasif@hotmail.com  

Nusnäs IF:s månadslotteri. Nya chanser 
2020 passa på! 
Vi fortsätter med månadslotteriet lika som under förra 
året. Allt stöd vi kan få från er alla är ytterst välkommet. 
Under 2020 kommer vi som tidigare göra en dragning i 
slutet av varannan månad med början 29 februari. 
Dragningslista kommer att sättas upp vid majstången som 
vanligt. Vinstplanen är:  

Vinst 1 = 500 kr  
Vinst 2-3 = 200kr  
Vinst 4 -8= 100 kr  

För att komma med i dragningarna från början ska 
inbetalningen vara oss tillhanda senast 28 februari. 
Årsavgiften är 200 kr/lott som sätts in på bankgiro 106-
1308 eller Swish nr 123 274 1940. 
Vill du ha en lott så kontakta Staffan Larsson Tel 070-513 
9648 eller e-posta till nusnasif@hotmail.com 
Det finns några lediga lottnummer just nu! 1, 3, 8, 20, 40, 
65 och 95.  
Nusnäs IF tackar alla på förhand för ERT stöd !!! Styrelsen 

 

Bliktpunktsmöte lockade intresserade 

 
Nusnäs IF kallade till allmänt Bliktpunktsmöte den 7:e jan. Ett tjugotal 
intresserade kom för att ta del av verksamhetens status och framtida 
planer. Under mötet förklarades vilka utmaningar vi står inför men även 
vilka möjligheter som finns. Mötet resulterade i att frivilla kunde anmäla 
sitt intresse att jobba med Bliktpunkten och fortsatta möten hålls nu 
under våren. Mer om mötet kan man läsa om här i NIF nytt samt på 
hemsidan https://idrottonline.se/NusnasIF.  

Vi behöver fler som hjälper oss med Vasaloppsarbete! 

 
 

 

Avgifter 2020 

Enskilt medlemskap 

föreningsavgift 150kr 

(betalas alltid) 

Gymkort 400kr 

Ridsektion 200kr 

……………………………….. 

Familjemedlemskap 

föreningsavgift 300kr 

(betalas alltid) 

Gymkort 700kr 

Ridsektion 300kr 

Uppge följande 

Namn: 

Personnr: 

Adress: 

E-post: 

Komplettera till 

nusnasif@hotmail.com 

Swish 123 274  1940 

Bankgiro 106-1308 

 

Pengarna som vi drar in kommer dig till del genom förbättringar för 
idrotten, föreningar och andra aktivitetet.  
 

Läs mer inne i NIF-nytt 



 

Aktuellt läge för Bliktpunkten 
Nusnäs IF har tillsatt en arbetsgrupp som skall arbeta under Nusnäs IF styrelse 
med uppdrag att driva Bliktpunkten. Detta gör att styrelsen kan fortsätta satsa 
på den idrottsliga verksamheten som vi vill utveckla samtidigt som vi kan sätta 
nödvändigt fokus på Bliktpunktens frågor. För det krävs tid och engagemang för 
att driva denna typ av anläggning. 
 
Arbetsgruppen har konstaterat/identifierat vilka framtida arbetsinsatser/ 
investeringar som är nödvändiga. T.ex. har vi diskuterat att försöka docka 
serveringsområdet med dansbanan för att det ska bli lättare att röra sig mellan 
servering och dans. Till detta krävs bl.a. trädfällning, utfyllnad av mark samt viss 
inglasning av dansbanan. Det krävs även ett förändrat alkoholtillstånd i dialog 
med kommunen. Nusnäs IF har dock inget eget alkoholtillstånd utan det är den 
inhyrda cateringföretaget som står för tillståndet. 
 
Även förutsättningarna för cateringföretaget diskuteras. Med nuvarande avtal 
tjänar vi inga pengar på alkoholförsäljningen vilket gör att vi går miste om 
intäkter. Några tänkbara alternativa diskuteras just nu. 

  
Vid det allmänna Bliktpunktsmötet diskuterades ovanstående frågor och 
meningen från mötet var att det finns intresse att fortsätta driva verksamheten 
och att flera är villiga att hjälpa till. En lista skickades runt och vi har nu ett 10 
tal namn som är villiga att hjälpa till aktivt, dels i arbetsgruppen men också med 
praktiska göromål. Och den listan är öppen för fler som vill anmäla sitt intresse 
att hjälpa till. Skicka ditt intresse till nusnasif@hotmail.com 
 
Sedan det allmänna mötet har Nusnäs IF styrelse sagt ok till att bekräfta 
bokningen av Lars Kristerz till sommaren 2020. Styrelsen har dock satt upp krav 
på arbetsgruppen att kunna uppvisa en trovärdig och realistisk arbetsplan för 
sommaren 2020 samt att det finns ett brett stöd från byn och medlemmar att 
hjälpa till under danserna. Just nu pågår förhandlingar med cateringfirmor. 
Nusnäs IF styrelse har även diskuterat hur vi skall få fler att engagera sig i 
föreningens verksamhet. Och vi vill här uppmana alla medlemmar i Nusnäs IF 
att anmäla sitt intresse för att hjälpa till. Är vi fler som hjälper till blir det både 
roligare och mindre att göra för var och en, så anmäl er som frivilla.  
Anmäl er till e-postadressen nusnasif@hotmail.com 
Nusnäs IF styrelse. 2020-01-19 

  
  

 

 

 
Nusnäs IF behöver din hjälp nu med Vasaloppsarbete 
Nusnäs IF hjälper IFK Mora Fotboll med att plocka ryggsäckar och 
väskor under vasaloppsveckan. Arbetet görs för att dra in pengar till 
föreningen/föreningarna. Se nedan. Nu behöver vi din hjälp. 
IFK Mora bjuder på fika. Arbetet är på Prästholmen. Anmälan görs till 
Staffan Larsson 070-513 96 48 eller e-posta till nusnasif@hotmail.com. 

Arbetet görs för verksamhet och underhåll på Nusnäs IF. Skidspår, gym, 
ridbana, hockeyplan, fotbollsplan mm.  

Dessa pass behöver vi fylla. 
Fredag 21/2 Vasaloppet30    09.30-14.30   5 st 
Lördag 22/2 Tjejvasan     09.30-14.30   5 st 
Söndag  23/2 Öppet Spår    09.00-13.00   5 st 
Måndag 24/2 Öppet Spår     09.00-13.00   5 st 
Söndag  1/3  Vasaloppet     09.30-14.30   5 st 
Ni kan även stötta Nusnäs Bygdegård, Nusnäs Caféverksamhet, Nusnäs 
Missionshus eller Fu/Fudals byalag med arbetet. Säg till då ni anmäler er. 
Styrelsen/Nusnäs IF 
 
 

 

 

Dags att förnya ditt medlemskap i Nusnäs IF 
Tack alla för att du vill vara med och stödja Nusnäs IF genom dit medlemskap. 
För att bli medlem betalar du in nedanstående och. Var noga med att ange 
namn, personnummer, e-postadress och vad betalningen avser. Går att 
komplettera med mail till nusnasif@hotmail.com. 
 
Inbetalning görs till bankgiro nr 106-1308 eller med SWISH nr: 1232741940 
 

Aktiviteter i sektionerna och gymmet kräver medlemskap i NIF och följande 
priser gäller: 
Enskilt medlemskap i NIF 150 kr enligt ovan. 
Familjemedlemskap i NIF 300 kr, barn 18 år och under ingår. 
Gymkort, enskild medlem 400 kr 
Gymkort, familj 700 kr. Barn 18 år och under ingår. 
Vill du gymma enstaka gånger kostar det 50 kr/gång 
Ridsektion, enskild medlem 200 kr. 
Ridsektion, familj 300 kr, barn under 18 år ingår 
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