IFK Lidingö FK:s Vänner December 2016

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!
_________________________________________________________________

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!

_________________________________________________________________

Är du på jakt efter julklappar eller något att ha på dig på julfesten? Kom in på
Thernlunds på Lidingö så hjälper vi dig. Mellan 9 – 11 december får du som är
medlem i IFK Lidingö FK:s vänner 10 procent på hela sortimentet. Välkommen!
Herrbutiken: Stockholmsvägen 38
Dambutiken: Lidingö Centrum
_________________________________________________________________

IFK Lidingö FK:s Julgransförsäljning sker utanför
Elverket under perioden 16-23 december.
Vardagar 17-20, Lördag, Söndag 10-18.

_________________________________________________________________

Privatleasa Avensis från 2 495 kronor i månaden

Just nu kan du som är medlem i IFK Lidingö FK
uppgradera din Avensis Active till Activeplus för 0
kr. Välkommen in till närmsta anläggning!
Kan ej kombineras med andra avtal, andra
kampanjer och övriga rabatter.
Erbjudandet giltigt till och med 31 december
2016.
TÄBY | RISSNE | VÄLLINGBY |ARLANDA STAD | ÖSTERMALM (VERKSTAD)
Tel: 08-585 620 00 | www.europeiskamotor.se
_________________________________________________________________

Kicka igång 2017
Samla ledningsgruppen eller arbetsgruppen för
ett uppstartsmöte 2017 och kom till oss på
Skogshem & Wijk. Vi bjuder på en miljö som ger
inspiration och energi. Kombinera ert möte med
fysisk aktivitet, gruppträning utomhus med
instruktör. Ni kommer garanterat ha ert bästa
möte någonsin, både för knopp och kropp!
I vårt erbjudande ingår helpension med
förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika,
välkomstdrink, trerättersmiddag, gruppträning
ledd av instruktör, tillgång till uppvärmd
utomhuspool, bastu och relax, övernattning i
enkelrum samt generös frukostbuffé.
Lär mer här

_________________________________________________________________

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!

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Hyr din bil hos Hertz
Stockholmsvägen 38
i "Thernlundshuset".
150 kr per hyrestillfälle går till
IFK Lidingö FK
Boka här
Eller ring oss på tel 08 765 45 90
Välkomna !
_________________________________________________________________

Kanonfin Löjrom från Norra Bottenviken
för endast 799 kronor per kilo!
I ett av världens sötaste havsvattenområden, i
de nordligaste fjärdarna av Bottenviken, mynnar
nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven
samt Luleälven ut i en unik skärgård och bidrar
till friskt, mineralrikt vatten med låg salthalt. Här i
den unika havsmiljön som utgör världens största
bräckvattenskärgård lever och fortplantar sig
siklöjan som ger oss vår löjrom. Och här sköljer,
rengör, torkar, saltar och fryser vi löjrommen
innan den hamnar i vår fiskdisk här på ICA
Supermarket Käppala. Välkommen in och
botanisera i vår delikatessdisk. Erbjudandet
gäller året ut.
PS. Passa på och stötta fotbollen och välj en
sponsorkasse för att bära hem varorna. Den
kostar visserligen 1 krona extra, men den kronan
går oavkortat till klubben. Många bäckar små...
_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Riktigt bra festbubbel när du väljer
alkoholfritt!
Druvmusten vinifieras precis som ett vanligt vin.
Jäsprocessen sker på ståltank. Efter vinifieringen
tas alkoholen bort genom en process i en
snurrande cylinder.
Perfekt för alla fotbollsföräldrar!
Art.nr. 1945
Pris 56 kr
Finns på Systembolaget Lidingö
_________________________________________________________________
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
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kansli@ifklidingofk.se
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