Ulricehamns IFK fyller 25 år
Det firar vi den 9 september
Den 9 september fyller UIFK 25 år och det vill vi fira tillsammans med dig och övriga
besökare. Föreningen sjuder av liv och rörelse och vi har en verksamhet som vi alla
kan vara stolta över. 2011 flyttade vi in på Lassalyckan och sedan dess har förening
utvecklats.
Den 9 september vill vi visa upp den bredd som finns i föreningen – med verksamhet
för damer och herrar, pojkar och flickor. Vi tänker oss en dag fylld med aktiviteter och i
samband med det erbjuda en gratismatch för alla besökande åskådare. Vi hoppas
med andra ord kunna bjuda på en riktig folkfest på Lassalyckan. Därefter arrangerar
vi en jubileumsfest i Trädgårdens lokaler med start kl 19.00 som du är välkommen att
anmäla dig till. ( 250 kr per person.)
I år, liksom tidigare år med ”gratismatcher”, går 25 % av intäkterna direkt till våra
ungdomslag som använder pengarna till cuper, läger mm. Tack vare våra sponsorer
har vi kunnat erbjuda våra ungdomar goda tränings-möjligheter och möjlighet att
delta i träningsläger och turneringar. UIFK har i dag 270 flickor och 420 pojkar i
åldrarna 7 – 20 år som regelbundet tränar och spelar fotboll. Ca 80 ungdomsledare
och tränare svarar för verksamheten.
I samband med herrlagets match mot Gerdsken den 9 september kl 15.00 planerar vi
ungdomsmatcher och andra aktiviteter. Vi lovar att jobba stenhårt för att försöka
locka rekordmånga åskådare till Lassalyckan.
Vi hoppas på stöd från dig. Du fyller enkelt i den bifogade blanketten och postar eller
mejlar nödvändiga uppgifter till vårt kansli.
Det går givetvis bra att mejla direkt till Thomas på kansliet: kansli@uifk.se
Sist men inte minst - hjärtligt välkomna till Lassalyckan den 9 september!
Med vänlig hälsning Sten Selin
Ulricehamns IFK

Ulricehamns IFK fyller 25 år
Hjälp oss göra dagen till en succé!
Om du satsar 2 eller 5 kronor per besökare på Lassalyckan den 9 september på någon
av alla de matcher (ungdomsmatcher från kl 11:00) som spelas under dagen, så lovar
vi att jobba stenhårt för att så många som möjligt besöker oss och Lassalyckan den
dagen.
I samband med matcherna arrangeras flera aktiviteter för att locka en stor publik.
Hela dagen blir en manifestation av Ulricehamns IFK:s stora och breda verksamhet för
både pojkar och flickor. 25 % av intäkterna går som sagt oavkortat till föreningens
ungdomsverksamhet.
För alla besökare är det fri entré till matcherna som gäller. För UIFK är varje åskådare
och varje sponsor värd sin vikt i 2-kronor och 5-kronor.
Alternativ: Du är också välkommen att satsa 1.992 kronor som ett engångsbelopp.
(Föreningen bildades 1992, därav beloppet, vitsigt eller hur?) Skriv in beloppet i rutan
nedan.
Alla som är med och sponsrar vår dag kommer att marknadsföras inför och under
dagen. Samtliga sponsorer presenteras på vår hemsida och i matchprogrammet.
Vill du visa upp ditt företag ytterligare i samband med matchen (utställning, lotteri,
rabatterbjudande etc) - säg till din ev kontaktperson eller kansliet så blir du kontaktad
av någon från UIFK.

Självklart! Vi vill vara med och satsar:

2 kr

5 kr

Företag………………………………………………………………………………
Kontaktperson………………………………………………………………………
E-post………………………………………………………………………………..
Adress……………………………………………………………………………….
Telnr………………..…………………………………………………………………
Ja - kontakta mig, vi vill ha med en extra aktivitet under matchen.
Den ifyllda blanketten lämnar du till din kontaktperson, eller e-postar till:
UIFK:s kansli,. E-post: kansli@uifk.se

1.992 kr

