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Hej alla medlemmar i Hudik/Björkberg IBK! 

 

En ny innebandysäsong har dragit igång med träningar och matcher. 

Vi har startat upp nya lag med unga spelare, och det känns väldigt roligt att få hälsa nya medlemmar 

välkomna till H/B! För att ungdomarna ska få de bästa förutsättningar att utvecklas inom föreningen, så 

bedriver vi verksamhet med seniorlag på både dam- och herrsidan. Målsättningen är att så långt det är 

möjligt fostra de yngre spelarna så att de kan utvecklas och fylla på i seniortrupperna när de växer upp. Vår 

seniorverksamhet skall också ge allmänheten möjlighet att på hemmaplan kunna titta på innebandy av hög 

kvalité.  

Vi är en unik förening då vi är en av få i länet som bedriver både herr, dam, pojk- och flickidrott samt ett 

paralag. Det är något vi är mycket stolta över!   

 

Lag i föreningen: 

Seniorer: Herr Allsvenskan, Dam div 1, Herr div 4, Dam B-lag, Paralag 

Barn/Ungdom: F05-08, P06-07, P08-09, F09-11, P10-11, P12-13, P14-15, F12-14, P/F16-18 

 

Sponsring: Föreningen jobbar stenhårt med sponsring och det är vår i särklass största inkomstkälla.  

Vi har idag en liten sponsorsgrupp som jobbar för att få in nya och behålla gamla sponsorer och vi tar 

tacksamt emot hjälp i sponsorarbetet. Hör av dig till styrelsen eller kansliet om du vill hjälpa till eller om du 

kan bidra med idéer till gruppen. 

Försäljning och andra arrangemang: För att få in ytterligare pengar till vår verksamhet säljer vi New Body-

produkter på hösten och Kakservice-produkter på våren. Vi anordnar även ett sponsorlopp och ett 

höstlovscamp. Är du intresserad av att hjälpa till med föreningens olika arrangemang är vi i styrelsen 

väldigt tacksamma.  

Alkohol- och drogpolicy: På hemsidan, hbibk.nu, finns en reviderad version av föreningens Alkohol- och 

drogpolicy. Den förväntas medlemmarna känna till. Lagledarna för ungdomslagen ska ta upp vad som 

gäller i sina lag. 
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Allmänt: För att vi lättare ska kunna nå ut till er medlemmar med rätt information, fakturor och annat så 

rekommenderar vi att ni laddar ner SportAdmins Medlemsapp. Kom även ihåg att skicka era mailadresser 

och telefonnummer till era ledare i respektive lag så lägger de in det i medlemsregistret. 

Genom att bli medlem godkänner du att vi får använda dina personuppgifter till de ändamål som finns 

angivna i vår integritetspolicy enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Den och mer information om den 

hittar du här: http://www.hbibk.nu/dokument/?ID=58236 

 

     Medlems- och aktivitetsavgifterna för säsongen 2022/2023:  

 

 

 

 

 

 

Stödmedlem: Vi hoppas att föräldrar och andra anhöriga samt supportrar och övriga intresserade väljer att 

stödja Hudik/Björkbergs verksamhet genom att bli medlemmar. 

Betalningssystem: Vi använder ett digitalt föreningssystem. Detta innebär att du som medlem kommer att 

kunna betala dina avgifter via digitala betalningsmetoder vilket blir smidigare för dig och en enklare 

hantering för oss. Din faktura kommer via mail. Så fort du har betalt din medlemsavgift får du tillgång till 

flera smarta funktioner i SportAdmins Medlemsapp. 

En administrationsavgift mellan 9-59 kr, beroende på beloppet, per betalning tillkommer. 

Observera att ingen licensiering av spelare kommer att göras innan avgiften är betald. 

Som spelare, ledare och styrelsemedlem har man gratis entré på A-lagens matcher, förutsatt att 

medlemsavgiften är betald och man visar upp sitt medlemskort (finns i appen) i entrén. 

 

STYRELSEN  

Christian Evelén (Ordförande), Jenny Wallin (Sekreterare), Ulrik Larsson (Kassör), Per Löfgren (Ledamot), 

Elin Svensk (Ledamot), Göran Bergshem (Ledamot), Charlotte Björke (Suppleant), Magnus Pettersson 

(Suppleant) 

 

Allsvenskan Herr och div. 1 Dam: Medlemsavg 500 kr, Aktivitetsavg 400 kr + eget arbete = 2000 kr/år 

H4 Medlemsavg 500 kr, Aktivitetsavg 1200 kr = 1700 kr/år 

P06-07, F07-08, P08-09 Medlemsavg 500 kr, Aktivitetsavg 600 kr = 1100 kr/år 

F09-11, P10-11, P12-13 Paralag  Medlemsavg 500 kr, Aktivitetsavg 400 kr =   900 kr/år 

F12-14 Medlemsavg 500 kr,   Aktivitetsavg 200 kr =   700 kr/år 

FP 14-15, FP 16-18, DamB, Stödmedlem: Medlemsavg 500 kr  =   500 kr/år 
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