God Jul & Gott Nytt År
Kära samarbetspartner!
Vill börja med att tacka för årets säsong 2015 och vårt samarbete emellan.
Här nedan kommer en kort redovisning av hur säsongen har varit och vad som har hänt under året.
2015 års resultat har varit föreningens bästa resultat någonsin vad gäller det sportsliga:
-cupen.

stadens näst högsta publiksnitt efter självaste IFK Norrköping.

Även inom ungdomssidan har vi sett utveckling där vi förutom våra ungdomslag P02, P03 och P05 i år
startade igång ett U21 lag som har spelat i en regionalserie.
2015 är även året där ett flertalet samhällsprojekt och insamlingar startades igång.
Förutom tidigare samarbeten med Azech SF i Norrköping har vi i år på allvar kommit igång med vårt
samarbete med regionens lag och Allsvenska guldvinnarna IFK Norrköping.
Tillsammans med IFK Norrköping och Goodsport Foundation har vi startat igång ungdomsprojektet
"Nattfotboll Hageby" där vi välkomnar alla barn och ungdomar att spela fotboll varje lördagskväll
mellan 21:00-24:00.
Även integrationsprojektet "Bollis" har sedan några månader tillbaka kommit igång tillsammans med
IFK Norrköping och IF Sylvia.
Insamlingsprojeket "Norrköping Tillsammans" startades även igång under året där stadens största
klubbar och köpcentrum var med och stötta insamlingen till de krigsdrabbade flyktningar i Irak och
Syrien.
Vi i Assyriska IF är en förening som bygger sin värdegrund på familjära värderingar och projekten som
väntar runt hörnet symboliserar det. Under 2016 så kommer föreningen att bygga vidare på de två
stora projekten "Bollis" och "Nattfotboll Hageby" samt lansera projektet "Ronja" som är ett
ungdomsprojekt riktat mot flickor i åldrarna 6-16 år.
2017 firar föreningen 40 år och ska då ha befäst sin roll som "Hela Hageby's förening" som samtidigt
stärkt sin roll som en av de ledande elitföreningarna i Norrköping.
Kort information om var och hur ni har setts tillsammans med oss:
-och bortadräkt.
nd med våra inledande matcher.

i samtliga hemmamatcher.
o er logga finns med i en matchannons inför matchen som distribueras ut på hemsidan och sociala
medier (facebook, twitter och instagram).
o er logga exponeras i både de lokala tidningarna Norrköpings Tidningar och Folkbladet i en
matchaffisch.
o er logga syns på ytterligare en plats i matchprogrammet.
o ni presenteras via högtalare till publiken som matchsponsor under hemmamatcherna.
Vi ser med tillförsikt fram emot nästa år och de satsningar som komma skall tillsammans med er i
Assyriska Kvinnoförbundet som samarbetspartner!
Med vänliga hälsningar,
Assyriska Idrottsföreningen i Norrköping

