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Hemvändardag i
Leipojärvi
Lördagen den 27 aug, kl 11-15
Läs mer i informationsbladet

STÖD
IK-Lej

Bli medlem
(mer om hur du
blir medlem på
sista sidan)

Medlemspub på Lejbo
Lödagen den 27 aug kl 19-01
Läs mer i infobladet.

/Styrelsen IK-Lej
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Hemvändardag i Leipojärvi
lördagen den 27 aug kl 11-15
Leipobingo för
barn mellan
2-12 år
Vi kör ett
leipobingo för
barnen under
hemvändardagen
Bingobrickor hittar ni i
bodan på fotbollsplan
under hemvändardagen.
Ni kan också kontakta
nån av föreningens
funktionärer som har
gula västar på sig
Alla barn som kryssat i
minst en rad och fått
Bingo vinner ett pris

Loppis under
hemvändardagen
Har ni några saker ni vill
sälja? Passa på att rensa
era utrymmen och ta
med dem till hemvändardagen. Sälj dem
direkt från bilen eller ta
med eget bord.
Kontakta någon
funktionär (gul väst) på
plats så visar de dig var
ni kan ställa
bilen/bordet.
Köpare: passa på och
se om ni hittar något ni
behöver

Då är det dags för årets hemvändardag i
byn. Vi hoppas på en stor sol, många
besökare, kluriga frågor, träffsäkra skyttar,
gott fika, god mat, många loppisstånd och
spelglada fotbollsspelare.
Alla är hjärtligt välkomna

Program för hemvändardagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Försäljning av rykande färskt hällbakat bröd i Lejbo från kl
10:30, reservation för slutförsäljning
Försäljning av Suovas i bröd, hamburgare, läsk, kaffe och
fikabröd kl 11-15
Tipspromenad för vuxna/barn (priser) kl 11-14
Fiskdamm för barnen kl 12-12:30
Lottring
Leipobingo för barn mellan 2-12 år, kl 11-13
Luftgevärsskytte för vuxna kl 11-13
Pröva på Discgolf, 2 st korgar och olika discar finns på plan
Bakluckeloppis kl 11-15
Veteranfotbollsmatch kl 13:30, Leipojärvi BK (äldre) möter
IK Lej (yngre), vill ni spela? Kontakta Jan Åhl 070-395 01 19

Varmvattensjön
I juni planterade vi in 200 kg regnbåge i sjön,
av dessa fanns det med några troféfiskar på
mellan 1,5-3 kg. Under premiärdagen
fångades några fina fiskar bl a en regnbåge
på 2,6 kg. Under sommaren har det även
fångats några fina rödingar som planterades
in 2020. Från senaste rapporten jag fick in,
såg de förutom de andra regnbågarna en
större regnbåge hoppa i sjön. Vid
varmvattensjön finns det ett vindskydd med
grillplats. Ni kan köpa fiskekort på plats via
swish. Mer info om sjön hittar ni på
www.iklej.se.
Skitfiske på er!
/Fiskesektionen IK-Lej
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IK-Lej bjuder in till Medlemspub
Lördagen den 27 augusti, kl 19-01
Plats: Lejbo, åldergräns 18 år.
Pizzaslices, läsk, prosecco, öl och cider finns till
försäljning.

Glöm inte att lösa medlemskort i god tid
innan pubkvällen! OBS! inga medlemskort
säljs under kvällen. Medlemslistor skrivs
ut under lördag eftermiddag.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna

Passa på att
förnya era
medlemskap i IKLej. Det är ni som
är hjärtat i
föreningen, utan
er skulle
föreningen inte
finnas och det är
för er skull vi
engagerar oss.
Styrelsen
På sista sidan hittar ni
information om våra
medlemsavgifter mm
Är ni intresserad av
föreningsarbete eller vill
vara med och utveckla
bygden, kontakta vår
styrelse (se sista sidan)

Badplatsen i Leipojärvi

Under sommaren har arbetet med att förbättra badplatsen
fortsatt. Den gamla bryggan har tagits bort och en ny har köpts
in. Vi får tacka vår medlem Mikael Björkman som varit
projektledare för projektet samt alla medlemmar som hjälpt till
med arbetet på badplatsen eller på annat sätt bidragit till
slutresultatet. Vi vill också tacka markägaren som låter oss nyttja
och rusta upp badplatsen.
/Styrelsen IK-Lej

"Har du någon bra
ide? Tillsammans
kanske vi kan
genomföra den"

Medlemsavgifter 2022
Vuxen
Barn (t o m 17 år)

Medlem Vuxen

100 kr
20 kr

Alternativt
POSTADRESS
Leipojärvi 30
982 92 Gällivare
SWISH
123 636 04 81
BANKGIRO
5975-9647
E-POST
styrelsen@iklej.se

STYRELSEN 2022
Ordf.: Jan Åhl
Vice ordf.: Leif Nilsson
Kassör: Eva kalla

Sekreterare: Ella Poggats

Ledamoter: Mikael Nilsson
Suppleanter: Peter Reinfors,
och Robert Hansson

Familj

250 kr

Medlemsavgiften kan Swishas till
oss på nr: 123 636 04 81

Ni kan skanna av QR-koderna till höger i
Swish-appen

Eller via Bankgiro: 5975-9647
Glöm inte att skriva ert ”namn”

Priser vid uthyrning Alla priser är inkl moms
Medlemspris (icke medlem)

Leibo, dygnspris kl 12-12
sovmorgon kl 12–12+5h

Medlem Familj

500kr (800kr)
700kr (1 000kr)

Barnkalas 0-16 år, 4h

100kr (200kr)

Möten, säljpartyn m m

100kr/h (200kr/h)

Partytält 1, 5x7m fre-sön

800kr (1 000kr)

Revisorer: Kristina Granberg
och Mikael Johansson (Dks)

Partytält 2 3x5m fre-sön

300kr (500kr)

Muurikka* Ø 120cm

300kr/dygn (500kr/d)

VALBEREDNING 2022

Bakhäll, 2 dygn

50kr/2dygn (100kr/2d)

Leif Nilsson (kallande), Tomas
Johansson och Mikael Nilsson

Medlem Barn

Företag betalar icke medlemspris (kan faktureras).
För andra typer av uthyrning ex återkommande
möten eller Leibo+sängplatser, kontakta någon i
styrelsen för tillgång och pris.
* Gasoltub ingår ej

Vi finns på webben!
Besök oss på

HEMSIDA
www.iklej.se

FACEBOOK
www.facebook.com/gro
ups/1470488056498199

Kort om oss ...
•
•
•
•
•

IK Lej bildades 1950…
Bytte namn till Leipojärvi BK 1968…
Och tillbaks till IK Lej 1993
Leibo byggdes 1907
Leipojärvis äldsta bostadshus uppfördes 1814

