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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! 

_________________________________________________________________  

 

Välkomna på medlemsdag hos Volkswagen Täby 

Volkswagen Täby bjuder in till en dag full av aktiviteter, tävlingar, rabatter och 

specialerbjudanden i sina lokaler på G:a Norrtäljevägen 105. 

Föranmälan görs via https://online.volkswagen.se/pb/rsvp/40950/medlemsdag  

_________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________  

 

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 

_________________________________________________________________ 
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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 

 

_________________________________________________________________ 



 

__________________________________________________________________  

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.  

 

Varje år får ungdomsidrotten dela på totalt 50 

miljoner kronor från Svenska Spel. 

 

 

Läs mer genom att klicka här eller gå direkt till 

anmäla ditt stöd för IFK Lidingö Fotbollsklubb 

 

_________________________________________________________________ 

Handlar du på nätet? Nu kan du tjäna pengar både till dig själv och till 

klubben! 

 

IFK Lidingö FK har inlett ett samarbete med Sponsorhuset där 

både du och vår förening får pengar när du handlar på nätet 

eller bokar hotell.  

Som gratis medlem på Sponsorhuset får du pengar tillbaka från 

CDON, Svenska Spel, Hotels com, Dustin, Ellos och över 600 

andra nätbutiker. ”Återbäringen” delas alltid lika mellan dig som 

handlar och IFK Lidingö FK. 

Varje gång du handlar behöver du bara klicka dig vidare till 

butiken från Sponsorhuset. Sedan gör du ditt köp precis som 

vanligt. Inom en timme har du och IFK Lidingö FK fått pengar 

tillbaka. Bättre än så blir det inte. 

 

Läs mer och bli enkelt gratis medlem här. Just nu får du en 

bonus! 

http://ifk-lidingo-

fotbollklubb.link.egenerator.se/click/136909/gugv5DrD/4436925 
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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!  

 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

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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