
   

  
  

Vörå IF erbjuder barn, unga och vuxna möjligheten att mångsidigt utöva flera idrotts- och 
motionsformer: Välkommen med du också!  
 
Aktuell info om vår verksamhet hittar du på Vörå IF’s hemsida www.voraif.fi. Du kan även 
följa verksamheten i föreningen på Facebook sidan samt sektionernas instagramkonton 
@vifskiteam, @vif_alpineskiteam och @vifmotion. Verksamhetsområden inom föreningen 
är följande:  
 
- Skidträningar i olika grupper enligt ålder  
- Skidskytteträningar på nya skjutbanan vid skidcentrum. Även löp- och 

orienteringsskytte.  
- Slalomträningar i olika grupper enligt ålder (även masters) 
- Backhoppning både för nybörjare och längre hunna 
- Juniormotionsidrott i form av kulfotis och innebandy 
- Motionsidrott i form av trail- och OCR-löpning, orientering, skidning och cirkelträning  
- Utveckling av skidcentrumområdet 

     
Välkommen med i verksamheten både som aktiv idrottare, tränare, motionär, 
förälder, supporter eller på talko då idrottsevenemang ordnas!   
 
Medlemsavgifter  
Deltagande i sektionernas verksamhet förutsätter medlemskap i föreningen via erlagd avgift. 
Du kan ansluta dig via Suomi Sports tjänst eller via detta giro. Se mera info på www.voraif.fi 
kring anslutning via Suomisport. Familjeavgiften kan bara erläggas via giro. Skriv in namnen 
på personerna som ni betalar avgiften för i fältet för meddelanden.  
Avgifter för år 2023: 50 € / familj, 16 € / vuxen, 10 € / barn. 
 
Föreningen är vald till KPO supporter år 2023. Du kan koppla ditt S-Bonuskort till Vörå IF 
på www.s-kanava.fi för att stöda verksamheten via dina inköp i S-kedjans butiker. 
Instruktioner finns på www.voraif.fi/s-supporter. Observera att detta inte påverkar din egen 
bonus! 
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Vörå IF tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuuden urheilla ja kuntoilla 
monipuolisesti. Tervetuloa mukaan!   

 
Ajankohtaista tietoa toiminnastamme löydät kotisivuiltamme, www.voraif.fi. Vörå IF on 
myös mukana Facebookissa ja voit myös seurata seuran toimintaa jaostojen instagramtileiltä 
@vifskiteam, @vif_alpineskiteam ja @vifmotion. Seuran toiminta-alueet ovat seuraavat:  
 
- Hiihtoharjoitukset eri ikäryhmille   
- Ampumahiihtoharjoitukset uudella ampumaradalla hiihtokeskuksessa. Myös juoksu- ja 

suunnistusammunta. 
- Lasketteluharjoitukset eri ikäryhmille (myös masters)   
- Mäkihyppy sekä aloittelijoille että kokeneille 
- Junioriliikuntaa jalkapallon ja salibandyn parissa 
- Kuntoliikuntaa polkujuoksun, OCR’n, suunnistuksen, hiihdon tai kuntopiirin parissa    
- Hiihtokeskusalueen kehitys   

      
Tervetuloa osallistumaan joko aktiivisena urheilijana, kuntoilijana, valmentajana, 
vanhempana, kannustajana tai talkootöihin urheilutapahtumien järjestämisessä!  
 
Jäsenmaksut   
Osallistuminen jaostojen toimintaan vaatii seuran jäsenyyden jäsenmaksun kautta. 
Voit myös liittyä seuraan Suomi Sport palvelun kautta. Lisää tietoa saat www.voraif.fi sivuilta. 
Perhemaksu voidaan pelkästään maksata tilisiirron kautta. Kirjoita jäsenmaksun suorittavien 
henkilöiden nimet tilisiirtolomakkeen viestikenttään. 
Jäsenmaksu vuonna 2023: 50 € / perhe, 16 € / aikuinen, 10 € / lapsi.   
 
Seura on valittu KPO kannustajaksi vuodelle 2023. Voit liittää S-Bonus korttisi 
kannustamaan Vörå IF’ää ostoksillasi S-ketjun kaupoissa www.s-kanava.fi sivulla. Ohjeet 
löytyy sivulta www.voraif.fi/s-supporter. Kannustaminen ei vaikuta omaan bonukseen! 
 

 

SEURAINFO 2023 
 


