
Varsågoda! Lämna din ifyllda talong i postlådan på Forshälla eller ta kort 
& maila tll oss: skerijossefors@hotmail.com  Det går även at använda 

appen GPS Quiz. Första pris delas ut i båda klasserna! Lämna den vanliga 
startavgifen tll oss, 20:-/vuxen. 10:-/barn. Swisha tll 123 419 64 40 eller 
lägg kontant i brevlådan på Forshälla. Vi ber er hålla avstånden om det 

behövs. Behöver ni fer talonger hämtar ni på Forshälla eller gör en egen. 
Tack & hoppas promenaden uppskatas aa er trots at det blir

lite annorlunda i år!

Namn: ______________

Telefon: _____________

Namn: _____________

Telefon: ______________

V
år

 2
02

0
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Följ projekt LJUS på
jösseforsik.se/ljus

Hösten 2016 påbörjade projektgruppen i Jössefors IK en 
namninsamling för at se intresset för en återuppbyggnad aa et 
elljusspår i Jössefors. Gensaaret blea mycket stort och nu samlar 

ai kraferna för at föraerkliga deta.

Det som planeras är 110 ljuspunkter kring motonsspåret 
och Forshälla, totalt 3,3 km. Alla som köper en stolpe 

kommer få önskat namn på stolpen.
T.ex. ”Fam. Namnsson” eller ”Namn Namnsson”. Du kan 

följa insamlingen på jösseforsik.se/ljus. 

Vi har kommit långt i projektet och snart har vi vårt 
eferlängtade elljusspår! Nu behöver vi Dit stöd för at 

komma igång med byggandet!
Ingen fakturering sker fören projektet är helt fnansierat.

Boka din stolpe eller hör av dig vid frågor: kontakta
Elin  070-3511349, Remy 073-0854717 eller maila 

skerijossefors@hotmail.com

Heja er alla Jösseförsinger och supporters! Nu fxar vi deta!

Karta Påskpromenaden
start och mål på Forshälla

FRÅGORNA ÄR UPPE HELA HELGEN,
LÅNGFREDAG-PÅSKDAGEN.

Testa gärna appen GPS Quiz!
Finns där du laddar ner appar.
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Fotbollssäsongen snart igång!
Otroligt roligt at vi fortsäter växa på ungdomssidan! Herrlaget har 
laddar för spel i div. 7. Extra glädjande är förstås folårets satsning 
på et tjejlag i Jössefors, som resulterade i två! För er som vill följa 
JIK under säsongen eller är intresserad av at börja spela hos oss 
fnns följande lag (ffödda år  och fer hjälpledare är alltd välkomna 
tll alla lag!  Vill du komma och pröva på så
hör gärna av dig på vår mail skerijossefors@hotmail.com. I 
skrivande
stund fnns inga restrektoner för träning, deta är vad som är 
planerat at dra igång:

FP 15 Lek med boll 3-manna
Uppstart av nyt lag! Här krävs några som vill
leda bolleken 1ggr/v för våra allra minsta
spelare för at det ska dra igång :  Hör av dig!
FP 13-14 Lek med boll 3/5-manna
P 11-12 VFF:s poolspel 5-manna
P 10 VFF:s poolspel 7-manna
F 10-12 VFF:s poolspel 5-manna
P 09-08 VFF:s seriespel 7-manna
F 08-09 VFF:s seriespel 7-manna
P 06-07 VFF:s seriespel 9-manna 
Herrar Div. 7 11-manna.

Mountainbike
Vi har grupper för både barn och vuxna. Håll utkik på vår hemsida/sociala 
medier om startdatum. Eller ring Daniel 070-6053382.

                  Fys-torsdag med Kristin                            
Fysträning för vuxna! Du vet väl at du kan prova på en gång  Samling kl 19   �
vid Tiger Arena Jössefors för konditon ute med eferföljande styrketräning 
(fom man vill  - färdiga ca 20.30!

 Magnus Bengtsson återvaldes som ordförande för Jössefors IK.
Motonssektonens ordförande är Daniel Kristensen och fotbollsektonens är 
Emma Ahlström. Till det tllkommer et 10-tal engagerade styrelsemedlemmar. 
Är ni intresserade av hela sammansätningen, tta in på vår hemsida under 
föreningen.

En liten sammanfatning av året som gåt. Fotboll: Sju ungdomslag, två 
nya tjejlag! Läger på Skärhamn. Längdskidor: Lilla Vasaloppet, 100 barn. Läger 
på Långberget Mountainbike: Barn ochseniorer. Snart fnns en Värmlandsled. 
Boxerceise. Träfpunkt Jössefors: Samarbete med Svenska kyrkan. Projekt 
Jössefors Aktvitetscenter: Arenan byggs.

Arrangemang Förpackad i härligt soligt och varmt vårväder arrangerades 
2019's Påskpromenad på Långfredagen. Många passade på at pröva nyheten 
för året: cykeltpsonaden!

JIK-dagen med invigning av Tiger Arena 27/7.
Kommunlaget möte Jössefors. Jössefors tog första 
segern med 2-1! Gavs även tllfälle at prova på mtb,
boxning och rullskidor och inte mindre än 17 fotboll-
matcher spelades denna myggfria dag (f30 grader !

Länge leae Jössefors! Vår fantastska Oktoberfest
gick av stapeln på Jössefors Folkets Hus med en
härlig blandning av underhållning. Det bjöds på
allsång, Käsekrainer körv, Lederhosen och
Dirndl-klänningar i alla dess färger och former!

Årets julmarknad var den 4:e i ordningen.
Människor strömmade tll hela efermiddagen.
Riktgt lyckat blev det både för JIK och
Jössefors skolas skolråd.

Ska man lyckas som en liten förening så måste man vara lite stôllig. Tro på lite galna idéer och 
ge folk förtroende at ta sina idéer vidare. Ibland säger man at man kommer aldrig först med 
at gå i andras fotspår, kanske sant men hur är det at gå i fera spår samtdigt? Finns många 

goda idéer där ute som går at göra en JIK-touch på. Ska vi växa som förening inom MTB, 
fotboll, boxercie och skidor ska vi tänka bret och våga vara lite annorlunda, testa nån idé som 
visa sig med "facit i hand" vara lite fel men vad är det värsta som kan hända!? De festa galna 
idéer kommer på et eller annat sät ta oss vidare, i värsta fall som en dyrköpt lärdom i andra 
fall som et got skrat, men som ändå kanske hade nåt got med sig. Spontanidrotsarenan är 
en stôllig idé som i slutändan blev väldigt bra! 2020 ska bli året där någon ny idé (fstôllig eller 

inte  blir tll verklighet och där fer fnner det meningsfullt at vara med i Jössefors IK! 

Lite info från årsmötet & året som gått
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Vi säljer bingolotter inför påsken  �
Både enkel- (f50:-  och dubbellot (f100:- .
Vi kan leverera inom Jössefors  �
Ring/smsa tll 070-3511349 eller maila oss 
skerijossefors@hotmail.com

Träffpunkt och Gudstjänst
Träfpunkten är tllsvidare tyvärr inställd. Vi 
återkommer när det är möjligt igen!

Annandag Påsk 13/4 kl. 11.00
bjuder Svenska kyrkan och Bengt Larne på 
Gudstjänst med musik, utomhus på Forshälla. 
Ta gärna med kafekorg. Välkomna!
Med reservaton för nya restriktoner som berör deta evenemang. 

Från höstens aaslutning på fotbollen. Alla fck 
medalj och applåder. Snart drar ai igång igen!

Jik har ”hämtat” sitt pris!
15/2 motog vi Tore A Jonasson stpendium på 
Riksidrotsmuséet i Stockholm tllsammans med 
fem övriga föreningar som fck 2019-års 
utmärkelse! Jössefors IK representerades genom 
ordförande Magnus Bengtsson och Elin Balkåsen. 
Efer prisutdelningen höll varje pristagare en 
presentaton på 15 minuter om sin verksamhet. Vi 
tog tllfället i akt och berätade även om 
föreningens framtdsplaner. Stpendiet var på 
100.000:-.
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