Friidrott fanns med som huvudverksamhet från starten 1912. Resultat och utövare- se arkiverade
handlingar.
1979 skiljs friidrotten från föreningen och en fristående förening NAIF-79 bildas. Frididrott
organiseras dock inom SIF av en sektion åren 1980-88 och av kommitté 1989-90 då friidrotten tas
bort från SIF´S porgram.
Cykel
1933-ordnades tävlingar i SIF´S regi
Bandy
1935-vänskapsmatcher
1936-seriespel (sist i serien).
Därefter sammanslås bandyn med Västland
Gymnastik
Under åren 1944-45 fanns en sektion för verksamheten
Skidor
1936-bildades en sektion för verksamheten
I verksamheten har också funnits
Supporterklubb- bildad 1971
Nöjeskommitté- som bland annat arrangerade dans och artistuppträdanden vid Heden
Volleybollsektion- som under 1970-talet arrangerade motionsspel för damer.
Bingokommitté- som ansvarar för bingolottsförsäljning, bingospel i klubblokalen Strömsberg samt
bilbingon vid Heden.
Fotboll
1927 Spelade 7 matcher (träningsmatcher)
1928 Nordupplandsserien (sist i serien)
1929 Nordupplandsserien (3:a)
1930 Nordupplandsserien (3:a)
1931 Nordupplandsserien (2:a)
1932 Nordupplandsserien (2:a)
1933 Nordupplandsserien (1:a förlust i kval)

1934 Nordupplandsserien (1:a uppflyttade!)
1935 upplandsserien (3:a)
1936 upplandsserien (näst sist)
1938 upplandsserien (4:a)
1939 upplandsserien (näst sist nedflyttade)
1940 Nordupplandsserien
1964 3:e plats i serien
1965 6:e plats i serien
1966 div 5 (uppflyttade)
1967 8:a div 4
1968 Ramlade ur div 4
1970 i div 4 (8:a)
1971 div 4 (8:a)
1972 div 4 (6:e)
1973 div 4 (5:e)
1974 div 4 (10:a)
1975 div 4 (näst sist- nedflyttning)
1976 div 5 (4:a)
1977 div 5 (5:a)
1978 div5 (flyttades upp till div 4)
1979 div4 ( i mitten av tabellen)
1980 div4 (5:a)
1981 div4 (5:a)
1982 div4 (6:a)
1983 div4 (7:e)
1984 div4 (5:a)
1985 div4 (6:a)

1986 div4 (6:a)
1987 div4 (3:a)
1988 div4 (7:a)
1989 div4 (6:a)
1990 div4 (2:a föll i kvalet)
1991 div4 (1:a uppflyttade)
1992 div 3 (7:a)
1995 div4 (4:a)
1997 div4 (3:a)
1998 div4 (kvar efter kvalspel)
1999 div4 (6:a)
2000 div4 (3:a)
2001 div4 (6:a)
2002 div4 (6:a)
2003 div4 (3:a kval till div 3 förlust)
2004 div4 (3:a)
2005 div4 (5:a)
2006 div4 (6:a)
2007 div4 (1:a uppflyttning till div 3)
2008 div 3 (6:a)
2009 div3 (1:a Uppflyttning )
2010 div 2 ns (3:a)
2011 div 2 ns (7:a)
2012 div 2 ns (7:a)

