
Nu bygger vi en hall på Dalavallen.
Hjälp oss finansiera vår nya konstgräshall!

“Vi vill träna på Dalavallen,  
och inte som nu resa runt  
halva kommunen.”
Vi tappar spelare pga att vi inte kan erbjuda konst-
gräs. Då vi själva äger vår anläggning så vill inte  
Kungsbacka kommun anlägga konstgräs hos oss.

Att anlägga en ny konstgräsplan kostar tyvärr mycket 
pengar och vi behöver utöver bidrag från kommunen 
och det lån som föreningen kommer att ansöka om 
att ordna en del av finansieringen på egen hand, 
med förhoppning om hjälp från både näringsliv och 
privatpersoner.

För tillfället har vi all vinterträning i Fjärås.  
Vinterträningen i Fjärås kostar oss cirka 30.000:-/år  
att hyra, vi har alla som kör till Fjärås kostnader för 
drivmedel, stressen att köra fram och tillbaka samt 
en påverkan på miljön.

I år har vi följande lag:
•	 A-lag	Herr																																																																													
•	 B-lag	Herr
•	 P-99
•	 P-00
•	 P-01
•	 P-02
•	 P-03
•	 P-04
•	 P-05
•	 P-06	Nytt!

•	 F-00
•	 F-01/02
•	 F-06	Nytt!
•	 Fotbollskolan		

F-07	&	P-07
•	 Lille	Skutt		

F-08/09	&	P-08/09

Andelar
40x80 m = 3 200 m2  1 sponsrad andel = 1 m2 

Pris 1 andel = 100:-

Betalning
Betala in de andelar du vill sponsra på Bankgiro 
201-6889 Skriv i meddelande texten om du vill att 
ditt namn ska stå på vår hemsida. T.ex. “Karl Olsson 
med familj”. Det går också bra att maila din text på 
info@annebergsif.com Just nu är alla våra lag ute 
med detta erbjudande. Alla lag har sin “budget”  
men alla pengar går oavkortat till konstgräshallen.  
Vill du att din andel ska öronmärkas så skriv även 
lagets namn. T.ex. F-00.

Fakta Konstgräshall
•	 Hallen blir 40x80 m
•	 Konstgräsplanen är en 7-mannaplan (40x60 m)
•	 2 läktare på ena kortsidan
•	 Uppvärmningsyta bakom läktaren

Hallen kommer inte att vara uppvärmd, men vi 
slipper nederbörd, halka och blåst. Detta ökar också 
livslängden på konstgräset.

Vi tackar för alla bidrag!
Med vänliga hälsningar, Tommy Magnusson  
ordförande Annebergs IF.

Följ med i vårt projekt via www.annebergsif.com


