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Ka1if.se och Kom och träna med KA1 IF på Facebook 
Glöm inte att kolla in det senaste på föreningens hemsida, den uppdateras regelbundet. Speciellt bra 
nu i coronatider när vi med kort varsel behöver justera våra aktiviteter. Där finns även mer information 
om innehållet i våra pass t ex vad är egentligen SomaMove och CrossNature? Kom gärna med förslag 
på om det är något som saknas eller kan förbättras. Gå även med i Facebookgruppen ”Kom och träna 
med KA1 IF”. Önskar du få nyhetsbreven via mejl, skicka din mejladress till: stefan.axelsson@flir.se 
 
Årsmöte  
Kallelse till årsmöte kommer i separat mejl och läggs ut på hemsidan under våren. 
 

Rommedag - framflyttad 
Med anledning av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har kommit med har vi beslutat att 
skjuta den årliga Rommeresan till senare i vinter/vår. Vår förhoppning är att kunna genomföra den 
under senare delen av mars alt i början av april. Mer information hittar du på www.ka1if.se och FB 
”Kom och träna med KA1IF”. 

Rindönatt 
Rindönatt är fortsatt inställda under våren 2021 på grund av situationen med covid-19, vi hoppas 
kunna starta upp igen hösten 2021. 
 

Seglarskolan  
Vi vill redan nu informera om att det blir seglarskola även sommaren 2021, både för barn och vuxna. 
Datumen för lägren finns nedan. Nytt för i år är att anmälan och frågor kring lägren skickas direkt till 
rindoseglarskola.ka1if@gmail.com. Mer information kommer på www.ka1if.se och på facebookgruppen 
“Rindö Seglarskola” inom kort. 

Vuxenläger   11/6 - 13/6 1500 kr + medlemskap 
Nybörjar lägret   19/6 - 24/6  1800 kr + medlemskap 
Fortsättning lägret  28/6 - 2/7 1900 kr + medlemskap 

          
Årsavgifter för 2021 
Medlemskap i KA1IF krävs för att delta i föreningens aktiviteter, inklusive spel på tennisbanan i Rindö 
Hamn. 
300 kr/familj 
100 kr/enskild medlem 
Avgiften betalas in till pg 14 27 73-1, kontakta Stefan Axelsson om du har frågor, 
stefan.axelsson@flir.se.  
 
Aktiviteter och avgifter för våra pass – vårterminen 2021 
Som läget är nu startar vi upp Cirkelträning, Zumba och SomaMove streamade samt 
CrossNature ute v 2*, mer info finns under respektive aktivitet på hemsidan. De vi först startar upp 
med sker utomhus eller streamas. 
Anmälan: Till alla aktiviteter behöver du anmäla dig, gäller ej för återanmälan. Anmälan görs till 
respektive kontaktperson för passet (avgiften kan variera per aktivitet, se mer på hemsidan).  
Inkludera aktivitet/er, namn, mejladress, personnummer på barn/ungdom, samt 
telefonnummer till vårdnadshavare, i anmälan. 
 
Vill du träna mer än ett gruppträningspass i veckan erbjuder vi terminskort för 750 kr (300 kr för 
ungdomar upp till 18 år), då kan du gå på samtliga gruppträningspass inom KA1 IF. När du betalt 
terminskort mejla till stefan.axelsson@flir.se  
Anmälan krävs till alla aktiviteter. 
 
*Beroende på hur restriktionerna kring Covid-19 kan det ske förändringar, vi uppdaterar löpande i våra kanaler 
(hemsida, mejl, Bokat och FB) 
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Anpassat schema med anledning av covid-19, vi genomför aktiviteter utomhus och streamade. 

 

Ordinarie schema under normala omständigheter. 

 

 

Vi vill som förening KA 1 IF gärna hålla våra medlemmar uppdaterade om föreningens verksamhet och 
samlar därför in mejladresser. Det gör vi när du betalar medlemsavgift och/eller när du anmäler dig till 
bokat. Om du inte vill att vi sparar din adress för utskick med information meddela vår kassör Stefan 
Axelsson på stefan.axelsson@flir.se 
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