
Våra sponsorer! 
Utan våra sponsorer har vår klubb ingen möjlighet att fortsätta vår verksamhet! 

Gynna dom, för dom gynnar oss! 

Backhaus Bageri & Café 

Elsy´s Shop 

Enetorpets Byggnadsvård AB 

Forestad B&B Konsulting 

Glasögonhuset i Klippan 

Hemköp 

Herners el 

Jensen - El/Alltjänst 

JOHNS KAGEHUS 

Allan & Lisbet Zagrobelny 

Jens & Linda Asplund 

Pär & Petra Rohlin 

Mikael Sandström & Linda Jönsson 

Steen & Carina Lund Hansen 

k-law Klaus Lindblad 

Köttmästarna AB 

LR System AB 

LT Lantmän 

ICA Nära Röstånga 

Sydbeläggningar 

ICA Kvantum i Klippan 

Eurolink 

Sant Angelo 

Trädgårdsservice Joakim Jönsson 

Rönneådalens Sport & Fritid AB 

Treklövern Bostad AB i Klippan 

Tandvården Röstånga, Praktikertjänst AB 

FIRAR 80 ÅR 

FESTLIGHETERNA KOMMER ATT SKE PÅ 

SNÄLLERÖDS IP DEN 6/8 

MELLAN 9 – 16 OCH EFTER 18:30  



Aktiviteter under dagen 
Här kommer lite mer information om dagen och viktiga tider: 

Ca 08:00: Dagen kommer att börja med tennis och Snälleröd Open. 

Tennisen rullar på som vanligt under dagen. 

Ca 09:00 Turnering i Mänsklig Bordsfotboll. 

Ca 12:00 Gymnastikpass för alla 12:00 med Tina Nilsson. 

  Kom ombytt! 

Ca 16:00 Aktiviteterna avslutas så att alla hinner hem och byta om inför 

  kvällens aktiviteter. 

 

Utöver dessa aktiviteter finns följande på Snälleröds IP: 

 Utställning om FIK 

 Pilkastning för stora och små 

 Rundpingisturneringar 

 Tipspromenad 

 Lotteri 

 Hoppborg (2 –12 år) 

 Och mer ... 

Mat, dryck och annat kommer att finnas till försäljning under dagen.  

Festen 

Kvällens aktiviteter börjar 18:30, då det bjuds på något gott innan maten 

och lite mingel. 

Därefter serveras mat. Det blir 3 olika sorters grillat kött, (2 gris och 1 

kyckling) med tillbehör. Maten levereras av Bäckafarm.  

Det man vill ha att dricka, tar man med själv. 

När maten är uppäten och kaffet med kaka är slut, så bjuds det till dans. 

Musiken blir live med Coverlovers, som lovat spela en blandning som 

passar både gammal och ung. 

 

 

 

För att anmäla eller om man har frågor vänder man sig till sig till: 

Linda 0705572791 eller Theres 0701441168 

Man kan även skicka mail till: 

fest@faringtofta.nu 

Anmäl er senast den 7 Juli 

Priset är 280:- per vuxen och 15 :-/år och barn upp till och med 13 år. 

Oavsett hur man väljer att anmäla sig behöver vi veta hur många ni anmäler och even-

tuellt ålder på barn och ett telefonnummer. När vi har vad vi behöver, så får ni 

instruktioner hur betalningen går till och hur mycket ni skall betala. 

Anmälan är bindande. 

Kolla på hemsidan för mer detaljer: 

http://fik.faringtofta.nu/80 


