SKREA IF – Coronatider
Coronavirusets effekter mot svensk idrotts ekonomi och även Skrea IF är stor.
Inställda tävlingsmatcher och en stängd kiosk/servering är ett exempel på vad som drabbar vår
förening. Under de senaste somrarna har vi haft intäkter genom Wheels&Wing, som nu troligtvis
uteblir.
Vi såg den stundande säsongen an med stora förhoppningar och stort engagemang. Vår avsikt är att
Skrea IF och Skrea IP skall komma bli en anläggning och förening för ALLA i dess närhet.
Bl a gladde vi oss åt det utegym som skall komma bli tillgängligt för alla på Skrea IP. Tyvärr har ett
virus försenat leveransen… ☹
Många barn och ungdomar söker sig till vår förening och vi avser övervinna denna period med
nedstängningar och restriktioner. Därför hoppas vi att ”gamla” medlemmar förblir medlemmar i
föreningen, men att vi också kan komma registrera nya medlemmar!
Avsikten är att vi skall fortsätta utvecklas i enlighet med vår verksamhetsidé:

Skrea IF –
En förening där spelare och ledare utvecklas, och utbildas,
till både sportslig och personlig framgång.
Vi är inte en förening i kris. Däremot lever vi i en mycket annorlunda tillvaro och önskar att alla
medlemmar, föräldrar, sponsorer och supportrar med små eller stora medel bidra på ett eller flera sätt
till föreningens fortsatta utveckling.
1. Kom och delta i de poängpromenader som arrangeras! Frisk luft, promenad och frågesport.
2. Ta en ”matchfika” eller ”matchkorv” hemma och påminn dig upplevelsen vid Skrea IP genom
att swisha kostnaden för kaffe, korv, glass till 123 222 07 54 (Märk betalningen SkreaFika)
3. Bli sponsor till föreningen. Läs mer via hemsidan www.skreaif.nu / Skrea IF / Sponsring
4. Prenumerera på Bingolotter via www.bingolott.se och ange Skrea IF som stödförening
5. Köp digitala bingolotter via hemsidan: www.skreaif.nu , eller här>>>
6. Ett extra bidrag till föreningen genom inbetalning till Skrea IF bankgiro: 5323-9547. Märk
betalning med ”Coronastöd”.
7. Delta i de andra aktiviteter som kommer arrangeras. Exempelvis cykelbingo, virtuella
poängpromenader m m 😊
Tillsammans vinner vi matchen mot Corona och kommer stärkta tillbaka när den matchen är avslutad!
Tack på förhand!
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