
RIKs Jubileumsår 2021 

Hjälp oss att fira Rosersbergs IK 100 år 
 

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 startade 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, med tre aktiva sektioner 
– fotboll, handboll och innebandy. Det hör inte längre till vanligheterna att en idrottsförening har 
flera aktiva sektioner, men i Rosersbergs IK vill hålla på traditionerna – att kunna erbjuda boende i 
Rosersberg och med omnejd flera idrotter, vilket vi är stolta över. Vi är en liten klubb med ett stort 
hjärta, och stort socialt ansvar. Vi vill kunna erbjuda idrott för så många som möjligt, så länge som 
möjligt. 
 
Vi vill fira storslaget så klart! Tillsammans i guldfärg vill vi fira året med unga och äldre i vårt fina lilla 
samhälle. Under året firar vi officiellt och tillsammans med alla våra unga utövare, då är det pompa 
och ståt vid Rosershallen. Vi avslutar jubileumsåret med den stora finalen, den stora galafesten!  
 
Vi söker nu ert ekonomiska stöd för att genomföra detta jubileumsår så storslaget vi kan. 
 
För tillfället har vi skapat vår eminenta 1921-klubb, en klubb där man bidrar med mer än vad man 
tjänar på ett medlemskap. Ett medlemskap som kostar 1921 kr och gäller i ett år. 
 
Detta ingår för 1921 kr:  

• Förköpsrätt till biljetter till jubileumsfesten 
• Reklamplats i Rosershallen, på RIKs hemsida, i RIKs sociala medier och digitalt på storbild i 

samband med festen 
• Stödmedlemskap i föreningen under ett år 

 
Vill man bli extra väl annonserad och mer synlig får man ett guldmedlemskap i 1921-klubben för 
5 000 kr. 
 
Detta ingår för 5 000 kr:  

• En biljett till jubileumsfesten  
• Förköpsrätt till biljetter till jubileumsfesten 
• Reklamplats i Rosershallen, på RIKs hemsida, i RIKs sociala medier och digitalt på storbild i 

samband med festen 
• Ett lotteripris i ert namn på det stora midsommarfirandet i lekparken 
• Stödmedlemskap i föreningen under ett år 

 
Använd vårt PG: 286969-1 för att sätta in önskat medlemskapsbelopp. Ange företagsnamn och 
kontaktperson vid inbetalning.  
Önskar ni bli fakturerade, maila till info@rosersbergsik.se för anmälan och mer info 
 
Stort tack för allt ni gör för vår förening! Det är tack vare er som samarbetspartner som RIK 
kommer kunna fylla ett helt sekel till. 

 


