
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till idrottsföreningen på bygden 
 
Andrarums IF är en förening med drygt 300 medlemmar som har klubbstuga i 
Brunnsvik, strax söder om Brösarp. 

Andrarums IF utövar orientering, långlopp, skidor, innebandy, motionssimning och 
triathlon. 
 

 

Som medlem i Andrarums IF erbjuder vi dig: 
Fri start i orienteringstävlingar med normal startavgift. *) 

Ersättning med upp till 140 kr för deltagande i långlopp, triathlon, skid- och 
cykeltävlingar. *) 

Möjlighet till bad i Eljarödsbadet under sommaren och på vintern i Österlenbadet i 
Tomelilla. 

Fyra nr per år av vår klubbtidning med information och reportage om vår verksamhet. 

Klubbstuga och träningsterräng för orientering och löpning. 

Trevliga träningskamrater i alla åldrar vid gemensamma träningar större delen av 
året. 

*) – OBS, dessa ersättningar utgår endast om du medverkar som funktionär vid ett 
eller flera av klubbens större arrangemang enl. följande stycke. 
 

 

Andrarums IF:s större arrangemang: 
Gullviveloppet, motionslopp, Kristi himmelfärdsdag. 

Grundkurs i orientering. 

Österlens 3-kvällars i juli, orienteringstävling. 

Klubbmästerskap i orientering, nattorientering, sprintorientering, fotboll och i 
längdskidor. 

Äppelmarknaden i september med entréfunktionärer och försäljning av 
äppelhamburgare. 
 

  



Medlemsavgiften i Andrarums IF 2022 
är 200 kr för dem som är 17 år och äldre samt 100 kr för dem som är 5 till 16 år. 

Betalas till bankgiro 5019-3408 eller Swish 123 453 69 67. 

För ny medlem efter 1 oktober gäller avgiften även nästa år. 

Uppgifter vi vill ha: 

Namn, adress, telefon, mobil, mejladress och födelsenummer (10 siffror). 

Vi behöver dessa uppgifter vid utskick, vid redovisning av aktiviteter till kommun 
och förbund m.m. 

Meddelas till Bengt Hansson via mejl: bengt.t.hansson@outlook.com 
 

 
Välkomna att kontakta oss för mer information: 
 
Ordförande: Maria Mickelåker, 0766-335373 
 maria@mickelaker.se 
 
Orientering: Bertil Olofsson, 0417-30028, 0727-332930 
 bertil.olofsson@andrarumsif.se 
 

 Ingela Thoresson, 0709-606555, 0709-581120 
 ingela.thoresson@hotmail.com 
 
Skidor: Lise Svensson, 0417-20037, 0709-581120 
 lise.svensson@tomelilla.nu 
 
Simning: Anita Persson, 0414-92014, 0708-928148 
 korrehuset@gmail.com 
 
Innebandy: Harald Persson, 044-350556, 0705-123148 
 harald@andrarumsif.se 
 
Friidrott: Michael Nilsson, 0707-284138 
 eriksson.nilsson@gmail.com 
 
 
 
Besök också vår hemsida: andrarumsif.se 
 
 
Andrarums IF 
Brunnsvik 
273 55 Brösarp 
 

VÄLKOMMEN 
 


