
 
 

 

 

Hei alle medlemmer og foresatte i IF Tyristubben fotball 

 

21. september starter vår felles høstdugnad for klubben.   

Vi har inngått et 3 års samarbeid med Salva AS som vil levere sokker fra sitt produktsortiment til våre felles 

dugnader. Salva er også sponsor for klubben. 

De tidligere dugnadsrundene som har blitt avholdt i samarbeid med Salva har gitt klubben meget god 

inntjening. Salva yter god service for klubben noe som gjør at gjennomføringen av dugnadsrundene går 

enkelt. Styret har sett på mange løsninger og kommet frem til at et samarbeid med Salva er noe av det som 

gir best inntekt for klubb og lag. Inntektene skal komme alle i klubben til gode.  

 

Det er viktig at alle stiller opp og gjør en innsats for fellesskapet og klubben.  

La oss bevise at vi har et like godt samhold utenfor banen som på banen. 

Alle vil få utlevert 6 esker (1 pose) som hver inneholder 4 par Merino ullsokker av ypperste kvalitet. 

 

 Lagleder henter for sitt lag mandag 21. september Kl 18.00 på klubbhuset, posene leveres ut til 

laget så snart som mulig. 

 Hver spiller selger 6 esker.  

 Hver eske selges for Kr 250.-  

 Salgsinntektene innbetales til klubbens konto: 2280.30.87877 

 Merk betaling med NAVN og LAG 

 Innbetaling må skje snarest og senest innen 1. november.  
  

SALGSTIPS:  

 Spør venner og kjente om de vil støtte klubben 

 Kan mamma og pappa selge på sin arbeidsplass? 

 Fin gaveartikkel, god kvalitet til lav pris 

 Bruk IF Tyristubben drakt når dere selger i nærmiljøet 

 Man trenger alltid nye sokker 

 

De lag som ønsker å tjene ekstra penger, utover klubbens fellesaktivitet, oppfordres til å bruke Salva. Salva 

har masse andre fine produkter som dere kan se på deres webside. Lagleder eller dugnadsansvalig i lag kan 

kontakte Salva på post@salva.no   

VIKTIG INFO: Fra november får vår klubb en ny «Grasrotinntekt». Dvs ingen salgsarbeid for noen av oss. 

Dette får bare de klubber som har et samarbeid med Salva. Nærmere info rundt dette vil blir sendt ut i en 

felles mail. 
 

Vennlig hilsen 

Styret IF Tyristubben 
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