Så här kan du hjälpa Tölö IF’s föreningsverksamhet!
Ett julklappstips är våra Väggskyltar där du till en kostnad av 500:- per år
erhåller en personlig namnskylt på vår väggtavla. Dessutom har du, eller den som
får skylten, tillsammans med sin familj fritt inträde till herr- och damlagets
hemmamatcher under 2015.
Vad kan stå på skylten:
Egennamn eller familjenamn t.ex. Karl Larsson alt Familjen Larsson

Ni kan beställa via mail kansli@toloif.se alt per telefon 0300-71116. Uppge namn, adress, telefonnummer samt
mailadress vid beställning. Fakturan mailas därefter till er. Efter beställning & betalning kommer skylten upp inom en
vecka.
Sedan påminner vi om vår Julgransförsäljning vid OKQ8 i Varla. Som tidigare år
säljer vi finfina svenska granar till förmån för Tölö IF’s ungdomsverksamhet. Följande
öppettider gäller:
30/11 – 15/12 kl 12.00 – 20.00
16/12 – 23/12 kl 10.00 – 20.00

Tölölotteriet, med över 40 år på nacken!

Nu har även du chansen att vara med! Julens traditionella dragning
kommer att ske tisdagen den 16:e december kl 19.00 i Tölö IF's klubbhus på Hamravallen!
Om du inte har en lott eller vill ha flera? Hur gör du då? Välj något av dessa alternativ!
Alt 1
Betala in 80 kr per lott till Plusgiro 29 75 32 - 4. Ange ditt namn och mailadress på inbetalningen. Har du ingen mail,
ange telefonnummer, så får du lottnummer i god tid innan dragningen.
Alt 2
Kontakta Axel Frisch på mail: lotteri_tolo@yahoo.se , så får du lottnummer och betalningsinformation i vändande
mail.
Som vanligt bjuder vi på:
• Dragning på lotteriet
• Julfika
• Julklappar lottas ut bland deltagarna
• Extra lotterier
Du som är gammal lottägare behåller dina gamla lottnummer givetvis. Har du glömt dem? Inga problem, maila, så
skickar Axel över dem!
Glöm inte att betala in din lott/lotter senast den 5:e december! Priset är som vanligt 80 Kr per styck.
Hälften av insatserna går tillbaka till vinnarna!

Välkomna att stödja Tölö IF!

