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Utgivningsplan 2004
Nr. 35 Manusstopp 1 mars

Utg. dag 20 mars
Nr. 36 Manusstopp 1 juni

Utg. dag 20 juni
Nr. 37 Manusstopp 1sept.

Utg. dag 20 sept.
Nr. 38 Manusstopp 1 dec.

Utg. dag 20 dec.

Medlemsavgifter 2004
Senior Aktiv 15 år och uppåt 250:-
Ungdom aktiv 10-14 år 165:-
Ungdom aktiv 0-9 år 115:-
Passiv medlem 75:-
Familj           Fam. med hemmavarande barn t.o.m. 17 år 550:-

Det går bra att sätta in medlemsavgiften på
Postgiro 66 21 44-5

Posten i Tibro
Är med och sponsar

FIF(L)AREN
Det tackar vi för

Vi anstränger oss mer. En slogan lånad av
ett företag som inte var störst men som ville
vara bäst.

Precis som vi i Fagersanna IF. Vi är inte
störst men vi kan vara bäst. Den ambitio-
nen bestämmer vi själva och det finns inga
bortförklaringar. Bara vår vilja att utveck-
las som individer och som förening.

Om vi alla tar ett litet steg framåt kommer
föreningen att ta ett stort kliv i sin utveck-
ling. Med den viljan satsar vi hårt 2004 och
på programmet står bl.a. följande;

· Uppstart av klassfotbollen i kommunen
där alla barn i åldersklasserna 92-97 är
inbjudna till en riktig fotbollsfest på
Fagervi 22-23 maj

· Ett företagsarrangemang skall för för-
sta gången genomföras på Fagervi den
6-7 maj

· Hantverkscupen i augusti. Sveriges kva-
litetsmässigt bästa cup.

· Möbelcupen i december. Regionens
bästa och största inomhuscup för
seniorer

· Kick-off för alla tränare den 4:e april

· Studieresa för tränare och ledare under
våren (max deltagare 50 st)

· Gästtränare för att utveckla nya kunska-
per och idéer

· Vår 80-årsfest hålls den 3:e juli. Boka
in dagen redan nu för det blir kul!!

· Utbyggnad av Fagervi under hösten då
vi skall få en ny samlinglokal för mö-
ten, träffar, seminarier och kul samvaro

Ett program som visar ambition och mod.
Aktiviteter som skall utveckla en ännu

bättre ungdomsverksamhet, fler som vill
vara FIFare och en fortsatt stark och sund
ekonomi.

Hoppas ni alla, både medlemmar, aktiva,
ledare och andra boende i kommunen, är
med oss i denna ambition.

Kom på aktiviteter, se ungomsfotboll en
lördagförmiddag, vandra våra märkta leder
eller besök Fagervi en vardagskväll, ta en
kopp kaffe och njut av vår förstaklassiga
fotbollsanläggning.

Fagersanna IF är värt att uppleva och vara
stolta över.

2004 blir ett spännande och kul år. Väl-
komna!!
Stefan Lundberg
Ordförande Fagersanna IF

“WE TRY HARDER”

MOTIONSGYMPA
Måndagar 19-20
Torsdagar 19-20

Ransbergs skolas gympasal
VÄLKOMNA

Önskar
Malin och Ann-Marie
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