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Stöd Åkarp IF – Bli medlem i 1919-klubben! 
Åkarp IF är glada och stolta över vår verksamhet som varje vecka sysselsätter ca 400 ungdomar i vår 

kommun med hjälp av ca 50 ideellt arbetande tränare & ledare. 

Vi vill genom vår verksamhet inte bara skapa duktiga fotbollsspelare utan hjälpa till att skapa goda 

och ansvartagande samhällsmedborgare, vi känner att vi har en viktig funktion att fylla. 

Burlövs kommun har också insett att Åkarp IF som en de största föreningarna i kommunen är viktig 

och vi är från klubbens sida glada över att man väljer och satsa på oss och skapa förutsättningar för 

att vi skall kunna ha en väl fungerande verksamhet, bland annat genom vårt klubbhus och 

konstgräsplan. 

Vår viktiga ungdomsverksamhet som är basen för hela vår verksamhet fortsätta att växa och frodas. 

Extra glädjande är att vår flickverksamhet har tagit ytterligare utvecklingssteg under 2015, vi kommer 

att fortsätta att satsa hårt på tjejerna. 

Vi är ca 450 medlemmar i föreningen. 

Som alla förstår kostar verksamheten pengar och vi arbetar efter ambitionen att det inte skall vara 

dyrt att spela fotboll.   

Bli medlem i 1919-klubben 

Nu finns det möjlighet för dig som företagare och/eller privatperson att vara med och stötta Åkarp IF 

och klubbens fina arbete för barn och ungdomar i Burlövs kommun. 

Vi har i nyskapade 1919-klubben ett koncept som innebär att man genom en avgift på 1919kr för 

hela 2016 blir medlem i 1919-klubben.  

(OBS! Eftersom vi lanserar detta vid halvårsskiftet 2016 bjuder vi på hela 2017 för alla som tecknar 

medlemskap innan den 31/10 2016.) 

Man får dessutom sitt företagsnamn/namn ingraverat på en skylt som kommer att sitta på vår nya 

stora fina tavla i anslutning till klubblokalen.  

Som om detta inte vore nog får man ett medlemskort som innebär att man går gratis in på 

representationslagets hemmamatcher i serien.  (inträde för 2 personer) 

 

Varför heter det 1919-klubben? 

Åkarp IF bildades precis år 1919 och firar följaktligen snart 100 år som förening vilket givetvis 

kommer att uppmärksammas. 

Stort tack för att du vill vara med och stödja Åkarp IF 

Åkarp IF’s ledord, ödmjukhet, respekt och ansvar 

Glada fotbollshälsningar 

Åkarp IF  
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Ja tack, jag/vårt företag vill så klart gärna vara medlem i 1919-klubben och betalar in 1919kr på  

bankgiro 176-6930. 

Samtidigt skickar jag denna lapp till Åkarp IF (kansliet@akarpsif.se) med samtlig information tydligt 

ifylld. 

Namn på medlem/företag 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adress 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mailadress 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefonnummer 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


