IFK Lidingö FK:s Vänner Maj 2017

IFK Lidingös FK:s vänner är en sponsringklubb för företag som ger alla medlemmar
i IFK Lidingö FK nya spännande erbjudanden. Bli gärna stödmedlem för 450 kronor
om du inte redan är med! Gå in på www.ifklidingofk.se och registrera dig!
_________________________________________________________________

Toyota C-HR med JBL på köpet!
Just nu kan du som är medlem i IFK Lidingö FK
få JBL ljudanläggning på köpet när du väljer en
C-HR Style eller Executive.
(Värde cirka 9 500 kr!)
Välkommen in till närmsta anläggning!

TÄBY | RISSNE | VÄLLINGBY |ARLANDA STAD | ÖSTERMALM (VERKSTAD)
Tel: 08-585 620 00 | www.europeiskamotor.se
_________________________________________________________________

Helgkonferens till hösten?
Kom till oss, vi bjuder på lokal och inspirerande miljö!
Endast 15 minuter från Stureplan har du chansen att uppleva en fantastisk natur i
sin bästa höstskrud och Elfvikslandets lugn när skärgården är som allra finast!
Hösten på Skogshem & Wijk är något vi är extra stolta över, då dom flesta av våra
konferenslokaler har en fantastisk utsikt över vidsträckt natur och sjö. Lägger ni
dessutom till en båttransport hit så får ni uppleva våran unika natur på ett ännu
närmare håll! Ett riktigt effektfullt sätt att starta upp konferensen och hålla
energinivån hög!
Bokar ni en helgkonferens med övernattning hos oss i höst så bjuder vi på lokalen.
Vilken utsikt ni väljer är helt upp till er, men vi kan varmt rekommendera
Hustegafjärden!
Lägg till: BÅT, FÖRDRINK, AKTIVITET, FÖRELÄSARE, DJ
”Ofta kan en helgkonferens vara ett lyckat alternativ till vardagens stress och det
kan vara nyttigt att mötas tillsammans i kreativa och avslappnande miljöer. ”
- Något vi lägger extra stort fokus på!

*Erbjudandet gäller endast nybokningar samt helgkonferens med övernattning som
genomförs under september, oktober,november och december. Minimum 30
personer. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden.
_________________________________________________________________

Fest utan alkohol – Billabong Brut
Gravid, träna nästa dag, köra hem från festen –
anledningar till att inte dricka alkohol. Då väljer
du det alkoholfria mousserande vinet
BILLABONG BRUT.
Gott bubbel i elegant förpackning. Perfekt för
alla fotbollsföräldrarJ
Exklusivt i utvalda Systembolagsbutiker som den
på Lidingö.
Pris 58 kr

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Stöd IFK Lidingö FK och tjäna på det!
Som medlem i Club Intersport samlar du bonus till dig själv samtidigt som du stöttar
IFK Lidingö FK när du handlar hos Intersport på Lidingö.
Både du och klubben får bonus på allt du köper!

_________________________________________________________________

COOP - Lidingö Centrum
Köp kassar på Coop och stöd IFK Lidingö FK Nu kan du
stödja klubben genom att köpa en IFK Lidingö FK-påse
istället för en vanlig påse på Coop i Lidingö Centrum. En
krona per påse går direkt till bygget av nya
konstgräsplaner på ön! Klubben växer hela tiden och vi
behöver fler planer för att kunna ta hand om alla som vill
spela fotboll!

_________________________________________________________________

Kommande hemmamatcher A-lagen
Dam Divison 2 Östra Svealand
Lördag 3/6 kl 15.00 mot IK Viljan Strängnäs
Lördag 10/6 kl 15.00 mot Mariebergs SK
Lördag 17/6 kl 15.00 mot Stuvsta IF
Herr Division 2 Norra Svealand
Lördag 24/5 kl 19.30 mot BVK Norrtälje
Lördag 27/5 kl 14.00 mot FC Gute
Lördag 10/6 kl 16.00 mot Karlkbergs BK
Lördag 21/6 kl 20.00 mot Håbo FF
Välkommen till Lidingövallen
_________________________________________________________________

Hör av dig till IFK Lidingö FK kansli@ifklidingofk.se om ditt företag vill vara med i
IFK Lidingö FK:s vänner!
IFK Lidingö Fotbollklubb
Kyrkvägen 56 181 42 Lidingö
kansli@ifklidingofk.se Vx 08-765 08 01 ifklidingofk.se

Webbversion

Avregistrera dig här

