
Annebergs IF
Dalavägen 37
434 96 Kungsbacka

Dags för avspark! 
Detta händer i Annebergs IF augusti 
till november 2014.

– bygg relationer med oss...

Kom och se vår verksamhet i full action.  
Annebergs IF anordnar varje år fotbollens dag på 
Dalavallen. Fotbollens dag är en tradition som 
klubben har haft i många år. Den ger tillfälle för 
små som stora, gamla och unga, ledare och föräld-
rar tillfälle att träffas under trivsamma former.  
Ledare jobbar som domare eller coacher, föräldrar 
hejar på.

Ett riktigt lyft för vår verksamhet och alla dess spela-
re samt föräldrar. Något som alla ser fram emot här 
i klubben! Byggstart är satt till 1 oktober och pågår 
i ca 3-4 veckor. Är du som ”Älsa-bo” intresserad av 
att stötta vår verksamhet på Dalavallen så tackar vi 
varmt för din insats, liten som stor. Vi har 2 400 m2 
konstgräs (40 x 60 m) som man kan sponsra. 1 m2 
kostar 100:-. Av dessa 2 400 andelarna har vi redan 
fått privatpersoner som sponsrat mer än hälften, 
närmare bestämt 1 222 andelar. Resterande andelar, 
1 178 st. väntar på en vänligt sinnad själ.

Hur göra man? Bestäm dig för hur många andelar 
du vill sponsra. Sätt in pengarna på Bankgiro 201-
6889. Skriv tydlig avsändare på din inbetalning. 
När pengarna är insatta kommer vi lägga upp  
ditt namn (frivilligt) på vår hemsida ihop med alla 
övriga som sponsrat andelar. Titta gärna in på vår 
hemsida www.annebergsif.com under fliken  
”Sponsorer” för att se dem. Stort tack på förhand 
för ditt eventuella bidrag till vår verksamhet och vår 
anläggning på Dalavallen!

Telefon: 0300-215 12
info@annebergif.com
www.annebergsif.com

Fotbollens dag!

Söndag 24 augusti

Loppmarknad!
Lördag 27 september

ÄNTLIGEN, SNART DAGS FÖR  

Konstgräspremiär!
Nypremiär!
Loppmarknad på Dalavallen!
Lördagen den 27 september är det nypremiär av  
en efterlängtad loppmarknad. Efter att IF Rigor  
lagt ned sin 40-åriga tradition, så tar vi vid  
stafettpinnen. Välkommen till Dalavallen,  
start kl. 11.00. Vill man vara med och stötta vårt 
Loppis med saker som blivit över därhemma, så går 
det bra att lämna in dem till vårt klubbhus senast 
den 10 september.

Allt som är helt och fräscht mottages med varm 
hand. (Av utrymmesskäl kan vi inte ta emot sängar, 
soffor och andra möbler av stor karaktär.) 

Är man osäker på vad, så lägg ett mail till vårt  
kansli info@annebergsif.com eller ring oss på 
0704-82 57 35. Den vinst loppisen genererar går till 
föreningens gemensamma klubbkassa och gynnar 
alla våra spelare, stora som små.

AIF består idag av cirka 400 medlemmar.  
15 lag för killar & tjejer. En livlig Lille Skutt &  

Fotbollsskola för 4-6 åringar. Vi har ett herr-A-lag 
som spelar i division 4 Halland. Verksamheten  

drivs av 45 ideella ledare och tränare.

Efter många om och men, är det nu klart att vi an-
lägger en 7-manna (40 x 60 m) konstgräsplan på vår 
nuvarande grusplan. Denna satsning gör att våra lag 
inte behöver fara kors och tvärs till bl.a. Fjärås och 
Inlag för att träna under perioden nov-april.


