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Innevarande år firar Maxmo Sportklubb sitt 40:e verk- 

samhetsår och verksamheten drivs vidare i sportslig anda. 

Vi hoppas att du vill stödja vår verksamhet och bidra till att vi även i fortsättningen kan ordna olika  

idrottsverksamheter för våra barn, ungdomar och motionärer. 

 

Under året kommer verksamheten att koncentreras till de områden där det finns efterfrågan och ideellt 

engagemang. Innebandyn har fått ett uppsving och i klubben finns lag i olika åldersklasser som tränar och 

spelar matcher regelbundet. Även på seniorsidan tränas innebandy i motionssyfte. Lag kommer även att delta 

i landsvägsstafetter i löpning och löpträningar för juniorer kan komma att ordnas. Om vinterförhållandena 

tillåter finns planer på skidträningar för juniorer. I övrigt kommer träningar och tävlingar för juniorer i 

huvudsak att anordnas i IF VOM:s regi. 

 

Under året kommer den andra upplagan av rullskidloppet Maxmo Classic Rollerski att ordnas. Premiärloppet 

var uppskattat och förhoppningen är att detta år locka fler deltagare, bl.a. genom att erbjuda möjlighet till 

olika distanser.

Maxmo Sportklubb har ett fint och välutrustat gym i anslutning till idrottsgården och detta kan nyttjas av 

medlemmarna mot en separat avgift. Utrustningen håller hög klass och uppdateras fortlöpande, för att 

erbjuda möjligheter till mångsidig styrke- och konditionsträning. Ta chansen till förmånlig träning i 

”heimsåopona!” Avtalspriset för gymkortet innefattar inte användning av idrottsgårdens övriga 

utrymmen/tjänster, varför det förutsätts att de som nyttjar dessa även har betalat sportklubbens 

medlemsavgift.  

 

Idrottsgården kan användas av betalande medlemmar för idrottsutövning och kan även hyras för andra 

evenemang som t.ex fester och bröllop. Bokningar av idrottsgården och försäljning av gymmedlemskap sköts 

av Emil Brors, emil.brors@hotmail.com. 

 

Maxmo Sportklubbs styrelse vill rikta ett tack till våra medlemmar, sponsorer, funktionärer, idrottare, 

motionärer och alla andra som bidrar till att hålla verksamheten igång, och samtidigt påminna om att klubben 

är beroende av allas aktiva engagemang. För att vi också i fortsättningen skall kunna bedriva så bred 

verksamhet som möjligt önskar vi även att alla betalar den årliga medlemsavgiften. 10 € / person eller 30 € / 

familj. Om ni betalar för hela familjen, uppge allas namn när ni betalar. 

 

Saajan 

tilinumero 

Mottagarens 

kontonummer 

Vasa Andelsbank FI 60 5671 5140 0025 73 

Kvevlax Sparbank FI44 4958 1040 0524 68 

TILISIIRTO   GIRERING 
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten 
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för  
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit. 
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