FIRA MED OSS!
Det är nästan svårt att i dagsläget ta till sig att det finns en liten lokal
idrottsklubb som har funnits i 100 år, men så är det faktiskt med Rosersbergs IK.

Den lilla klubben som startades i en berså bakom handlare Westerbergs affär borta
vid järnvägsövergången, en torsdagskväll i juli 1921. Några grabbar satt och
spelade kort när de kom på att det kunde vara bra att ha en idrottsförening
eftersom de ändå brukade spela fotboll på Knipvallen.
Och här står vi nu, 100 år senare.
Vi är en liten klubb med ett stort hjärta, som också känner ett stort socialt ansvar.

Vi vill kunna erbjuda idrott för så många som möjligt, så länge som möjligt.
Trots ovisshet och röra i omvärlden vill vi fira storslaget! I guldfärg vill vi fira året
med unga och äldre i vårt fina lilla samhälle. Det finns en stor osäkerhet men
planer kan vi ha även om dessa kan ändras. Vi ska försöka hålla igång under året
och ge varje medlem i Rosersbergs IK... Ja, kanske varje Rosersbergare något att se
fram emot. Häng med du också!
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Våra seniorlag drar igång
fotbollssäsongens matchspel.
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SEPTEMBER
Den 4 september är det RIK-dagen där
våra yngre medlemmar är i fokus.
Det kommer vara många aktiviteter igång samtidigt så
det ska finnas något för alla. Under eftermiddagen spelar
fotbollsherrarna hemmamatch så då ska vi såklart samlas
på Rosersvallen och heja! Finalen denna dag kommer
vara Rosersloppet där deltagarna får chans att samla in
sponsring från sina nära och kära för varje varv man tar sig
runt spåret. Och på kvällen blir det disco!
Denna dag är alla välkomna och är du inte
medlem i RIK så hjälper vi dig att bli det
Handbollslagen drar igång matchspel.
Damlaget kommer spela i
både division 2 och 4
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Den 13 november
bjuder vi
in myndiga medlem
mar till
århundradets fest!
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inte sägas så mycke
t mer än att
det kommer bli en
galet rolig
fest som vi sent sk
a glömma

VI VILL FIRA TILLSAMMANS MED ER HELA 2021

HOPPAS NI ÄR MED OSS!

Vill du bidra till RIKs guldår?
Swisha gärna en slant till vårt evenemangskonto:
123 560 76 68
Pengarna kommer användas till massa olika aktiviteter under året.
Stort tack för ditt bidrag!

www.rosersbergsik.se

