
 
                                                                                                  

 

 
IF KRONAN Friidrott 80 år! 

 

 Aktiviteter i klubbstugan och på arenan, precis bakom Landskrona IP. 

 Överraskningar på arenan under hela dagen 

 Prisutdelningar till klubbmästare, nya klubbrekord och ungdomsmärken 

 Visning av foto, filmer och annat från IF Kronans tid. 

 Prova på olika friidrottsgrenar. 

 Dagen avslutas med en fest med mat och dans på hotell Öresund 
 

 

Alla är Varmt välkomna! 
 

Lördagen den 24 april 2010 firar vi att IF Kronan fyller 80 år! Dagen kommer att firas med Öppet 

Hus i klubbstugan mellan 12.00 – 16.00. Vi vill erbjuda ett trevligt program med fotoutställningar, 

tävlingar, uppvisningslopp mm. Vi önskar oss besök av tidigare medlemmar och aktiva och såklart 

också besök av dagens duktiga barn och ungdomar samt deras familjer. Det kommer att arrangeras 

tävlingar och lekar och ett trevligt café ger besökarna möjlighet till lite enkel förtäring.  

 

Klockan 18.00 kommer jubileumsfirandet att fortsätta för de vuxna på hotell Öresund. Här kommer 

att serveras en grillbuffé till självkostnadspris 250:-/person. Mat, 1st läsk/vatten och kaffe med kaka 

ingår i priset, övrigt kan köpas på plats. Under kvällen kommer det även att bjudas på dans och 

annan underhållning. Menyn finns på IF Kronans hemsida; www.ifkronan.se. Anmäl där också 

specialkost/allergi. 

 

För att kunna delta på kvällens festligheter så måste en föranmälan göras senast den 31 mars, denna 

anmälan är bindande, vi kommer inte att kunna återbetala anmälningsavgiften. Anmälan ska göras 

genom att betala in 250:-/person till plusgiro:17 12 95-9, glöm inte att skriva ert namn på 

inbetalningen. Lokalen på hotell Öresund rymmer 120 personer vilket kan innebära att alla inte får 

plats, i och med detta så gäller principen först till kvarn. Ungdomar från stora gruppen är välkomna 

tillsammans med någon vuxen/förälder.   

 
Vi försöker nå så många som möjligt, men sprid väldigt gärna denna inbjudan till alla gamla 
kronanmedlemmar, som ni känner till och som ni vill träffa igen. 
 
 
Hoppas att många har möjligheten att komma och fira med oss! 
Med vänlig hälsning 
IF Kronan friidrott. 
 

http://www.ifkronan.se/

