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Hej alla nyhetsbrevläsare!  

Nu har vi kommit ca en månad in i höstterminen och det är full rulle i föreningen. Under den 
föregående helgen arrangerades Word Cup i elinnebandy och IFAH stod som segrare för hela 
turneringen. Ett stort grattis till er! Andra sektioner och enskilda spelare är också iväg och tävlar och 
det försöker vi också uppmärksamma via våra sociala medier. Har du en bild från en tävling eller en 
vanlig träning, mejla gärna till kansli@ifah.se så delar vi gärna så att fler får ta del av IFAH:s 
verksamhet. Vi älskar att se allt skoj som händer! 

En till glädjande nyhet är att vår medlem Emilie Endre erhåller Elitidrottstipendiet 2022/2023 
Paralandslagets Emelie Endre får som enda bordtennisspelare årets Elitidrottsstipendium.  

Wow, stort grattis Emelie! 
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Sommaruppehållet inleddes med vårt årliga Idrottsläger i Katrineholm och vi 65 personer som var där 
fick fyra härliga dagar tillsammans. De idrotter som var med var boccia, bordtennis, framefotboll, 
framerunning, innebandy, parasportskola och simning. Upplägget var att vi tränade på dagarna och 
sedan gemensamma aktiviteter på kvällarna. En ny kvällsaktivitet blev paddla kajak som vi fick hjälp 
av Katrineholms kanotklubb. Aktiviteten blev väldigt uppskattad av de som anmälde sig och för många 
blev det också en trevlig kvällspromenad. Förutom den aktiviteten så blev det också en 
bocciaturnering samt bowling.  

 

Bild på årets lägerfoto från Katrineholm 

 

Utöver lägret i Katrineholm så har vi också genomfört två dagsläger. Det första var innan midsommar 
där vi förutom våra medlemmar även fick några fritids att komma och prova på. Det andra dagslägret 
var i anslutning till att säsongen drog igång i augusti, IFAH-dagarna. Under den helgen hade vi 
följande idrotter igång boccia, bordtennis, elinnebandy, innebandy och parasportskolan. Även här var 
det två trevliga dagar där vi tack vara ett ekonomiskt stöd från RF kunde stå för allas luncher.  

IFAH har även haft tre seglingsdagar med katamaranen och det blev en hel del nya medlemmar som 
var med och seglade. Bl. a. så var parasportskolan ute en dag. 

 

IFAH:s idrottsläger 2023:  

Redan nu har vi börjat tänka på nästa års läger i Katrineholm. Tanken är att vi kommer att flytta 
datumet för lägret. Inom kort kommer vi att skicka ut information om det nya datumet. Då bifogar vi 
även en intresseenkät där vi vill ha svar innan den 1 november.  
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Vill du engagera dig som ledare? 

Nu är alla träningarna igång och det börjar bli fullt i våra träningsgrupper. Det är så klart ett positivt 
problem som vi nu jobbar på att lösa. I och med detta söker föreningen fler ledare, är du intresserad 
eller vet du någon som skulle passa så läs mer här och tveka inte att skicka in en intresseanmälan: 
https://www.volontarbyran.org/org/ifah-stockholm-parasport 

 

Här kan du också titta på ett kort klipp som du gärna får kopiera och dela gärna på dina kanaler 

Ledare sökes till IFAH - Parasportförening 

 

Utbildningar: 

Är du ledare och vill gå en utbildning? Kolla in utbudet här och meddela gärna oss om du är 
intresserad av någon: https://www.sisuidrottsutbildarna.se/sokutbildning/ 
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Allmänna Arvsfondsprojektet Framefotboll med parasportskola: 

Parasportskolan har under hösten utökat verksamhet till Skärholmshallen.  

Träningarna är följande: 

Torsdagar i Beckomberga idrottshall kl. 18.00-19.00               
Torsdagar i Skärholmshallen kl. 16.15-17.15.                   
Söndagar jämna veckor i Skärholmshallen har vi en nyhet som heter PS trio där vi fokuserar på 
framefotboll, pingis och elinnebandy. En ny spännande satsning som vi ser fram emot!  

Utöver det så fortsätter såklart lördagsträningarna på Beckis.  

Framefotbollen fortsätter att utvecklas i Sverige och dagsläget är det nio föreningar som har startat 
upp i landet. IFAH har precis startat upp med sina träningar för säsongen, och det kommer att vara 
söndagar kl. 13:30-15:00 ojämna veckor. På första träningen för säsongen så var även Svenska 
Fotbollsförbundet på plats för att spela in filmer till sin nya kampanj för att lyfta parafotbollen i Sverige. 
Filmerna kommer att släppas i slutet av året så håll utkik på våra sociala medier när de släpps! 

Nu under hösten så kommer det även att spelas två stycken framefotbollsturneringar, Stockholm 
Paragames 5-6 november och Göteborg Open 19-20 novmber. Stockholm Paragames blir den första 
framefotbollsturnering som IFAH arrangerar och vi hoppas såklart på att det blir så många deltagare 
som möjligt! 

Vill du veta mer om framefotboll? Besök https://framefotboll.se 

För mer info om höstens träningar för parasportskola och framefotboll och anmälan kan du läsa mer 
här: https://forms.gle/9RX2QCbixvQ2tQkE7  
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Ny hemsida:  

Inom några veckor kommer vi att släppa vår nya hemsida som vi hoppas ni kommer att gilla. På sikt 
kommer det då också att bli lite nya verktyg som vi kommer att börja använda och det kommer 
förhoppningsvis även att bli lättare för er. Men utseendet är det första steget, nästa steg kommer vi att 
ta senare i höst. Här går vi även ut med att vi kan arrangera kick-offer och andra event, så känner du 
någon som ex. skulle vilja ha en prova på-kväll så tipsa de gärna oss för en dialog vad vi skulle kunna 
göra tillsammans.  

Med den nya hemsidan kommer också en gratis medlemsapp som heter SportAdmin medlemsapp 
och den rekommenderar vi starkt att ni laddar ner, i den får ni notiser om kommande träningar och 
andra event. Man får full översyn och slipper hålla koll på mejl. 

Appen laddas ner här: https://apps.apple.com/se/app/sportadmin-medlemsapp/id1225556243.  

Du kan också söka på “Sportadmin medlemsapp”.  

Ladda ner den redan idag! 

Har du några frågor kring appen kontakta oss på kansli@ifah.se 

 

Kommande tävlingar:  

Snart har vi ca 6 veckor kvar till årets Stockholm Paragames som är en av de större 
parasporttävlingarna i Sverige. IFAH kommer då arrangera följande tävlingar: boccia, bordtennis och 
framefotboll. Eftersom tävlingarna går i Stockholm så kom gärna ut till oss, det är mycket roligare att 
uppleva tävlingar live. Mer information om hallar osv. kommer så klart.  

Utöver vår tävling kommer tävlingar som Nacka Games, Mälarserien, Tunaspelen, en 
rännbocciaturnering i Göteborg, Göteborg Open, Stockholm Paragames och Luciaduellen genomföras 
i olika idrotter. Det bästa sättet att veta hur det går är kolla in hemsidans kalender samt att följa oss på 
våra sociala medier. 

En del vill ha den nya overallen och har du inte beställt men vill ha en, kontakta kansliet på en träning 
eller mejla till kansli@ifah.se.  

 

Sociala medier: 

Facebook: https://www.facebook.com/ifahstockholm 

Instragram: https://www.instagram.com/ifahstockholm/ 

 

 


