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Medaljer och Priser
Smålands Fotbollsförbund har från och med 2018 inlett ett samarbete med
Lundgrens Idrottspriser när det gäller Medaljer och Priser i våra tävlingar.
Det innebär att medaljerna till de lag i er förening som spelat sig till dessa
kommer att skickas direkt från Lundgrens precis som förra året.
Enligt SmFF:s bestämmelser utgår ett lagdiplom samt 20 individuella medaljer
till föreningen. Handtextat lagdiplom skickas senare till föreningen.
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Leverans:
Standardleverans från Lundgrens går den 16 okt. Vill ni ha leverans tidigare än
så meddelar ni Lundgrens detta på mail@lundgrens.com eller 0322-45 200.
Extramedaljer
Extramedaljer beställer ni på:
https://www.lundgrens.com/produkter/kategorier/idrottspriser/forbundsmedaljer
Vill ni ha fri frakt på dessa så behöver ni beställa senast 11 oktober så går det
med ordinarie leverans till er förening. Extramedaljen kostar precis som
tidigare år 25 kr inkl. moms och med samma gravyr som övriga medaljer på
baksidan.
10% Rabatt på idrottspriser
Passa gärna på att beställa priser till era fotbollsavslutningar på lundgrens.com.
Som en del av vårt samarbete med Lundgrens får ni 10% rabatt på idrottspriser
om ni anger rabattkoden smaland442 i kassan. Se bifogad PDF för erbjudande.
Smålands FF
Mats Larlind mats.larlind@smalandsfotbollen.se 036-34 54 47
Patric Eriksson patric.eriksson@smalandsfotbollen.se 036-34 54 52

kansli@smalandsfotbollen.se

Hemsida:

www.smalandsfotbollen.se

Organisations-nummer
82 60 00 – 3721

