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Välkomna alla nya som 

tidigare medlemmar! Nu är 

det dags att betala 

medlemsavgiften i TIF. 

Här får du information om 

föreningens aktiviteter och 

bilder från året som gått. 

 

Lockneklassikern 

2021 genomfördes 

Lockneklassikern för femte 

året i rad med nytt 

deltagarrekord. Igen! Så roligt 

att ni deltar och över 116 

kämpar tog sig igenom 

samtliga delmoment!  

 

Vänd på bladet så hittar du 

årets datum att börja ladda 

inför. En nyhet för i år är att 

det går att anmäla sig till 

samtliga delmoment direkt 

för enkelhetens skull. Vi 

fortsätter med möjligheten att 

genomföra momenten under 

en hel vecka, men vi gör det 

såklart extra trevligt de givna 

datumen och förhoppningsvis 

kan det bli en efterlängtad 

avslutning i höst efter 

cyklingen!  

 

Skidor 

Skidleken startar måndag 10 

januari kl 18-19. 

Intresseanmälan via inlägg på 

Tandsbyns IF Facebooksida 

så vi vet ungefär hur många 

som kommer. Vi avslutar 

säsongen med Barnens 

Vasalopp.  

 

Det är fritt fram att nyttja 

elljusspåret och spåret till 

Löfsåsen som dras upp av ett 

starkt gäng ideella krafter i 

föreningen. Frivilligt 

spårbidrag kan swishas till 

1235790464. 

 

 

 
 

För er som vill dra på er en 

nummerlapp och åka skidor 

tipsar vi om Kommunskidan. 

En lättsam tävlingsform med 

anmälan på plats och sträcka 

utifrån ålder.  

Fåker 12/1 

Frösön 19/1 

Marieby 26/1 

Brunflo 9/2 

Tandsbyn 16/2 

Östersund 23/2 

 

Gymnastik 

I höstas körde vi uteträning 

för barn. Det var härliga 

höstkvällar tillsammans med  

 

 

spring, hopp och lek. 

Eventuellt blir det fortsatt 

aktivitet i vår!  

 
 

Friidrott 

Söndagspasset finns för er 

som vill springa tillsammans, 

för att gå med i SMS-guppen 

kontakta 

tandsbynsif@tandsbynsif.se  

 

Kläder 

Lagret med TIF-jackor och 

mössor är påfyllt med barn- 

och vuxenstorlekar, Hör av 

dig om du vill köpa något.  

 

 

 

Medlemskap i Tandsbyns IF 2022 
Betalas via bankgiro 5244-2332 eller Swish 1235790464. 
 

Ungdom (upp till 18 år) 100kr 

Vuxen 150kr 

Familj 200kr 

 

Ange namn, adress och personnummer (12 siffror) på samtliga 

betalningen avser. Får det inte plats i meddelandefältet skicka 

ett mail med informationen till tandsbynsif@tandsbynsif.se  
 
 

 

Årsmöte söndag 27 februari kl. 19 
 

Varmt välkomna med tankar och idéer till verksamheten!  
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Lockneklassikern 2022 
 

Ett tredelat motionsevenemang för hela familjen. Även i år finns möjlighet att 

genomföra momenten under en vecka, men det blir extra trevligt de givna datumen; 

• Löfsåsrännet på skidor 25 februari (21-27 feb). 10km, 5km, 1km 

• TandsbyTrail  till fots 4 juni (30 maj-5 juni). 9km, 6km, 1km 

• Locknetrampet  på cykel 27 augusti (22-28 aug). 48km, 24km, 3km 

Du väljer själv vilken sträcka du vill genomföra. Anmälan för hela klassikern inför 

Löfsåsrännet för 300kr för vuxna över 16 år och 150kr för de yngre.  

För anmälan vid varje delmoment är avgiften  120 kr för vuxna och 60 kr för barn.  

Barn får medalj efter varje delmoment. Alla som genomför samtliga moment får 

pris. Efter cyklingen är det (förhoppningsvis) samkväm med utlottning av vinster 

till deltagare över 16 år. 

Ett samarbete mellan Brunflo IF, Löfsåsens skidspår, Tandsbyns IF och Ångsta SK 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 
 

              

 

 

Aktuell information hittar du på  

www.facebook.com/tandsbynsif 

 

Kontakta styrelsen på 

tasndsbynsif@tandsbynsif.se  
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