ETT LYFT FÖR FÖRENINGEN!
Föreningen växer
KRIFs hockeyverksamhet skördar stora
framgångar! För representationslagets del har
det bl.a lett fram till kvalseriespel till
Hockeyallsvenskan. När verksamheten växer
ökar också kraven att ha både en bra
organisation och en bra ekonomi. Det är med
en bra sådan som utbildning och
organisation kan utvecklas. Idag ställs hårda
krav från Svenska Ishockeyförbundet
att få elitlicens.
Vi bygger underifrån
KRIF har under många år producerat en rad
duktiga hockeyspelare såväl på ungdomsom på seniorsidan. Ett lysande exempel på
detta har vi i form av Kalle Micetinac som av
en av landets erkände hockeyexpert, rankas
som Sveriges bästa spelare född 1999.
Ungdomsverksamhetens betydelse i en
förening är oerhört stor. Ett av KRIFs
långsiktiga mål är att varje år kunna föra upp
tre egna produkter från ungdoms- och
juniorhockeyn till A-lagstruppen.

Därför lanserar vi nu KRIF-lyftet
KRIF-lyftet går ut på att våra medlemmar och
supportrar tecknar sig för en månadsinbetalning på allt ifrån 50 kr/månad och
uppåt för på detta sätt bidra till utvecklingen
av föreningen.

Gå med i KRIF-lyftet!
Tillsammans kan stödet till KRIF
uppgå till mer än 100.000 kr varje år!
Bli en KRIF-lyftare du med – anmäl dig idag!

JAG VÄLJER ATT BLI KRIF-LYFTARE GENOM ATT BIDRA MED:

Fyll i autogiroanmälan, klipp av och skicka den till Kallinge-Ronneby IF, Box 2041, 372 02 Kallinge. Kan även lämnas till styrelseledamöter i KRIF Hockey,
kansliet eller till Linda Aghed på KRIF Hotellet (förmiddag).

50 kr/månad
...................................

74 kr/månad

100 kr/månad

kr/månad (valfritt belopp)

Personnummer (10 siffror)

-

Som KRIF-lyftare med en insättning
på minst 200 kr/månad erhåller du
• Medlemskap i VIP 1974 (under förutsättning att du är över 18 år)
• 4 st sittplatsbiljetter per säsong (vid valfritt tillfälle)
• Middag med A-lagstruppen

Namn
_________________________________________
Adress (gäller även vid fakturering)
_________________________________________
Ort
_________________________________________
E-post

FYLL I DITT BANKKONTO, INKL CLEARINGNUMMER
(

kontonummer) eller personkonto.

BANKENS NAMN
_________________________________________
Jag vill bidra via faktura istället

Ort och datum
_________________________________________
Namnteckning
_________________________________________

Jag har tagit del av villkoren för betalning via autogiro, alternativt årlig
faktura i slutet av innehavande månad genom min namnteckning ovan.
Medlemskapets första 12 månader är bindande och löper därefter
vidare med 3 månaders uppsägningstid.

