Idrottscaféträff i Umeå

”Lycksele Idrottsförening 100 år 1914 - 2014”
Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap inbjuder till idrottscaféträff tisdagen den 27
oktober kl 18.00 i IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19.
Ivar Söderlind och Lars Lindgren presenterar utdrag ur minnesboken och personer med
anknytning till Lycksele IF kommer till träffen och berättar minnen.
Caféträffen är ett samarrangemang med Lycksele Idrottsförening. Inför våra idrottscaféträffar
annonserar vi alltid i länstidningarna och på VIS:s hemsida (www.visac.se).
Under caféträffen bjuder arrangörerna på fika.
Medlemmar och även icke medlemmar är välkomna!
OBS! Den planerade cafeträffen den 18 november i Umeå, ”Sjumila på skidor 50 år” är uppskjuten till
början av december. Vi återkommer med datum.
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Lycksele IF:s kvallag hösten 1976 som kvalificerade sig till division II kommande säsong.

Lycksele IF i division II hösten 1955. Laget är detsamma som kvalade till allsvenskan i juni 1956

Lycksele IF (LIF) bildades 1914 och är jubileumsåret 2014 uppdelad i sex sektioner: skidor, fotboll,
orientering, simning, alpint och innebandy med totalt drygt 1000 medlemmar. Tiotusentals Lyckselebor har
under de gångna 100 åren deltagit i LIF:s aktiviteter som elitidrottare, motionärer, ledare, funktionärer eller
supporters. I jubileumsskriften gör vi nedslag i föreningens historia och försöker spegla något av hundra års
aktivteter inom totalt 15 olika idrotter.
Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap (VIS) bildades den 28 april 1988 och har 2014 225 medlemmar
(bl a Lycksele kommun och Lycksele IF). Sällskapets målsättning är att ”inom Västerbottens län få igång och
uppmuntra intresset för idrottshistoria.” Ambitionen är då också att se idrottens utveckling fram till dagens
samhälle och betrakta nutida idrott i ett historiskt ljus. En viktig uppgift är att arbeta med och uppmuntra
idrottshistoriska minnesskrifter.

Lycksele IF:s hundraåriga historia i 15 idrotter speglas i text och bild
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