Bli medlem i IFK Mariehamn Fotboll rf
– delta i utlottningen av två biljetter till Europa League-kvalet

Inom IFK Mariehamn Fotboll rf bedrivs barn-, ungdoms- och damfotboll. Föreningen har egen styrelse
och ekonomi, och har ett nära samarbete med ligalaget, som drivs inom IFK Mariehamn Ab.
Grunden i IFK är det ideella arbetet som sker inom barn- och ungdomsfotbollen, där morgondagens fotbollsspelare fostras och där
basen till ett livslångt intresse för fotbollen läggs.
Under de senaste åren har föreningen gjort stora satsningar på
barn- och ungdomsfotbollen. Här kan nämnas uppförandet av
konstgräsplanen på Wiklöf Holding Arena, två heltidsanställda ungdomstränare, akademiverksamhet och ett bredare samarbete med
andra åländska föreningar. Satsningen har också gett resultat. Idag
finns 450 spelare i föreningen och över 650 medlemmar. Glädjande
nog har föreningen under de senaste åren också lyckats få fram egna
åländska spelare till såväl IFK:s som Åland Uniteds ligalag.

Viktigt att du är medlem
För föreningen är det viktigt att även i fortsättningen kunna
bedriva en bred verksamhet och därför är det viktigt att även du
är medlem. Förutom att du är med och stöder föreningen, så får
du även flera fina förmåner från våra samarbetspartners:
• 3 cent/liter bensin i direktrabatt
från stolppriset hos Station1/Rundbergs Bil & service.
• 3 cent/liter diesel i direktrabatt
från stolppriset hos Station1/Rundbergs Bil & service.
• 50 % från ordinarie biltvättpris (övre biltvätten)
hos Station1/Rundbergs Bil & service.
• 10 % rabatt vid köp av souvenirer
från IFKs kansli på Wiklöf Holding Arena.
• 50 % rabatt på ordinarie personbiljettpris hos Eckerö Linjen.
• 25 % rabatt på valfri endagsmässresa Viking Line.
• 50 cent rabatt på valfri pizza hos Pizzeria Fantasia & La Strada.

Medlemsavgiften är 15 euro för vuxen,
10 euro för make/maka/sambo och 7 euro för 0-17 år.
Om du blir medlem före 31.5.2016 deltar du även i utlottningen av två biljetter till IFK:s hemmamatch
i Europa League-kvalet som spelas 30 juni eller 7 juli på Wiklöf Holding Arena. Du blir medlem genom att fylla i
uppgifterna nedan och lämna den i cafeterian på WHA eller genom att fylla i blanketten på föreningens hemsida:
fotboll.ifkmariehamn.com
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Senaste nytt från föreningen: fotboll.ifkmariehamn.com
Gilla oss på Facebook för alltid aktuell information om IFK

