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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! 

_________________________________________________________________  

 

Medelmserbjudande till alla familjer som är  

medlemmar i IFK Lidingö FK 

M3 Gym erbjuder 20% rabatt på alla medlemsskap (ordinarie pris) 

och 20% på första naprapat- och massagetillfället. 

Kontakta Johanna Freij      

073-505 43 63/ johanna@m3gym.se 

Gäller till och med 3 december 2017 

 

http://ifk-lidingo-fotbollklubb.link.egenerator.se/click/134803/rYhiXKZJ/4424992
mailto:johanna@m3gym.se
http://ifk-lidingo-fotbollklubb.link.egenerator.se/click/134803/rYhiXKZJ/4424993
http://ifk-lidingo-fotbollklubb.link.egenerator.se/click/134803/rYhiXKZJ/4424991


_________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________  

 

Nu kör vi vårt mycket uppskattade  julbordskoncept i år igen! Denna gång med 

en rykande färsk show som inte lämnar någon odansad. En annorlunda kväll, 

där förutom ett dignande julbord står framdukat, lovar vi även en högoktanig 

show till maten samt ett avslut med dans i vår bar! 

 

I november och december är det dags igen för vårt uppskattade julbordskoncept! 

Nytt för i år är en helt nyskriven och fartfylld show av ”Made in Sweden”. Vi vågar 

lova fullt ös, parodier och ett storslaget avslut! Detta vill ni inte missa! 

 

Skogshem & Wijks julbord står som vanligt framdukat med hemlagade delikatesser 

och ett fantastiskt dessertbord! 

 

Kvällen rundas av i vår bar med dans, friska drycker och hålligång fram till 

småtimmarna! 

 

http://ifk-lidingo-fotbollklubb.link.egenerator.se/click/134803/rYhiXKZJ/4424994
http://ifk-lidingo-fotbollklubb.link.egenerator.se/click/134803/rYhiXKZJ/4424995


Säkra er plats redan nu, och se fram emot en kväll ni sent kommer att glömma! 

 

Pris från 795:-  

 

bokning@skogshem-wijk.com  08-731 42 42 

 

 

LÄGG TILL JULFESTEN TILL ER KONFERENS! 

 

Har du bokat en konferens över någon av ovanstående datum, har du möjlighet att 

lägga till vår julfest som en perfekt avslutning på er konferens, ni får då avnjuta ett 

julbord med show och party utöver det vanliga som verkligen lever kvar i minnet långt 

efter att julfesten är över! 

 

295:-   

 

(priset är angivet ex. moms och gäller per person)  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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 

fotbollsföräldrar. 

 

Exklusivt i utvalda Systembolagsbutiker som den 

på Lidingö. 

 

Pris 58 kr 

 

mailto:bokning@skogshem-wijk.com
http://ifk-lidingo-fotbollklubb.link.egenerator.se/click/134803/rYhiXKZJ/4424996


_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________  

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! 

http://ifk-lidingo-fotbollklubb.link.egenerator.se/click/134803/rYhiXKZJ/4424997


 

_________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

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  
  

 

 

 

     

 

http://ifk-lidingo-fotbollklubb.link.egenerator.se/click/134803/rYhiXKZJ/4424999
mailto:kansli@ifklidingofk.se
http://ifk-lidingo-fotbollklubb.link.egenerator.se/click/134803/rYhiXKZJ/4425000
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