
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍR fótbolti í samstarfi við KEX gastropub Skúlagötu, Smárabíó  og Sport og Grill í Smáralind býður þér 

að gerast Bakvörður knattspyrnudeildar ÍR á 50 ára afmæli deildarinnar. 

4 mismunandi stuðningsmannapakkar í boði 

Bakverðir-Basic: Árgjald 15.000 eða 1.250 á mánuði í 12 mánuði 

Bakverðir–Brons: Árgjald 22:800 eða 1.900 á mánuði í 12 mánuði 

Bakverðir–Silfur: Árgjald 34.800 eða 2.900 á mánuði í 12 mánuði 

Bakverðir-Gull: Árgjald 58.800 eða 4.900 á mánuði í 12 mánuði 

Öllum pökkum fylgir:  

1) ársmiði á Hertzvöllinn í sumar,  

2) tveir fyrir einn tilboð af mat hjá KEX,  

3) 20% afslátt af reikningi hjá Sport & Grill 

4) Sértilboð á bíómiðum sem gilda í Smárabíó, Háskólabíó og Borgarbíó Akureyri 

Hafið samband á irfjaroflun.knd@gmail.com ef þið viljið kynna ykkur málið frekar. 

Hægt er að skrá sig og dreifa greiðslum á 1-12 mánuði á www.ir.felog.is Skrifstofa ÍR Skógarseli veitir  

einnig aðstoð við skráningu á milli 8 og 16 alla virka daga.   

Einnig er hægt að ganga frá eingreiðslu á Árgjaldi beint inná reikning knattspyrnudeildar kt: 560284-

0399, reikn: 0115-26-040399 og senda kvittun fyrir greiðslu á irfjaroflun.knd@gmail.com  

Sjáumst á vellinum í sumar – Áfram ÍR!! 

#ÍR fótbolti #Hvítbláahjartað 
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ÍR fótbolti í samstarfi við KEX gastropub Skúlagötu, Smárabíó  og Sport og Grill í Smáralind býður þér 

að gerast Bakvörður knattspyrnudeildar ÍR á 50 ára afmæli deildarinnar. 

Stig 1 (Bakverðir - Basic) 
Verð: 1.250,- á mánuði í 12 mán. (15.000 á ári) 
Innifalið: 

1. Ársmiði á heimaleiki ÍR. 

Stig 2 (Bakverðir - Brons) 
Verð: 1.900,- á mánuði í 12 mán. (22.800 á ári) 
Innifalið: 

1. Ársmiði á heimaleiki ÍR 
2. 1x Kaffibolli á öllum leikjum. 
3. Boð öll “stuðningsmannakvöld” 
4. Jólagjöf frá mfl. ÍR  

Stig 3 (Bakverðir - Silfur) 
Verð: 2.900,- á mánuði í 12 mán. (34.800 á ári) 

1. Ársmiði á heimaleiki ÍR 
2. 1x Kaffibolli á öllum leikjum. 
3. 1x Hamborgari og gos á öllum leikjum. 
4. Boð á öll “stuðningsmannakvöld” 
5. Jólagjöf frá mfl. ÍR 

Stig 4 (Bakverðir - Gull) 
Verð: 4.900,- á mánuði í 12 mán. (58.800 á ári) 

1. 2x Ársmiði á heimaleiki ÍR 
2. 2x Kaffibolli á öllum leikjum. 
3. Hamborgari og gos á öllum leikjum. 
4. Boð á öll “stuðningsmannakvöld” 
5. Jólagjöf frá mfl. ÍR 
6. Boð á Hrallann; golfmót meistaraflokks ÍR. 
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