
IFK Lidingö FK:s Vänner april 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
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IFK Lidingö FK 

tar 

matchen mot cancer 

Under hela 2018 kommer föreningens ordinarie, blå-vita 

matchtröja att bytas ut mot en rosa tröja med texten 

"Stöd matchen mot cancer" över bröstet. 

Målet är att tillsammans samla in minst 1 000 000 kronor, 

alla bidrag som lämnas går oavkortat till cancerfonden. 

Läs mer på www.ifklidingofk.se  
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Kul att flera av er har börjat stödja IFK Lidingö FK när ni ändå handlar eller bokar 

hotell på nätet. Det är otroligt viktiga intäkter som kommer genom era extra klick via 

Sponsorhuset. 

Du som handlar får också pengar tillbaka utan att det kostar dig något extra. Har du 

inte testat Sponsorhuset ännu?  

Just nu får IFK Lidingö FK 20 kr för alla som blir gratis medlemmar på Sponsorhuset,  

så gå in och registrera dig här: www.sponsorhuset.se/ifklidingofotboll/bli-medlem 

__________________________________________________________________  

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! 

 

_________________________________________________________________  
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Har du Svenska Spel's spelkort? 

Glöm inte att registera IFK Lidingö Fotbollsklubb 

som din förening, det ger extra pengar tillbaka till 

föreningen genom Svenska Spel's program 

Gräsroten. Läs mer genom att klicka här 
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COOP Skeppet - 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!  

 

_________________________________________________________________  

 

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  
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