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Hej alla H/B vänner! 

 
En ny innebandysäsong närmar sig med stormsteg. En del lag har redan kommit igång med träningen på 
ett eller annat vis, andra är på väg att börja inom kort.  

Vi har en målsättning att starta 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 har just nu hela 17 st lag och vi är en UNIK förening i Hudiksvallsområdet då vi är en av få som bedriver 
både herr-, dam-, pojk- och flickidrott, och det är något vi är mycket stolta över.  
Dessa 17 st lag är fördelade på 12 st pojk-/herrlag och 5 st flick-/damlag. 

Nytt för i år är också att bägge våra representationslag spelar i Allsvenskan, och vi kommer kunna se fram 
emot riktiga innebandyfester under året på Håstaholmen.  
 
Lag i föreningen: 
Pojksidan: Herr Allsvenskan, Herr div 2, Herr div 3, P02-03, P03/04, P05/06, 2 st P07, 3 st P08/09, P10-11  
Flicksidan: Dam Allsvenskan, F02-04 laget, F05-06, F07-08, F09-11 

Sponsring: Föreningen jobbar stenhårt med sponsring och det är vår i särklass största inkomstkälla.  
Vi har idag en sponsorsgrupp som består av 6 personer som jobbar för att detta ska gå ihop, men vi 
behöver alltid hjälp så hör av er till Dan Petersen på 076-340 78 57 om ni sitter inne med idéer. 

Allmänt: För att vi lättare ska kunna få ut rätt information till er så kom ihåg att skicka era e-postadresser, 
telefonnummer till era ledare i respektive lag så lägger dom in det i medlemsregistret. 

Väl mött till en ny spännande innebandysäsong! 
”UNGDOMEN ÄR MÅLET - ELITEN ÄR MEDLET” 

 

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  
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        Medlems- och aktivitetsavgifterna för säsongen 2018/2019: 
 

 

 

 

 

 
Om ni vill dela upp betalningen på två betalningar så går det bra, men betalning ska slutföras senast 30 
november 2018.  

Vi hoppas att föräldrar och anhöriga väljer att stödja H/B och dess verksamhet genom att bli medlemmar. 

Familjemedlemskap: För 600 kr blir hela familjen medlemmar. Detta gäller föräldrar och deras barn 
under 18 år. Aktivitetsavgiften ingår inte i detta. Ange namn och personnummer på inbetalningen. 
Föreningen har även tillgång till Swish som man kan välja vid betalning: nr 123 172 18 10, märk med 
namn, personnummer och vilket lag det gäller. 

Vi kommer även att sälja ett säsongskort för 900 kr (vid köp i augusti), därefter ökar priset 100 kr fram till 
första seriematch. Kortet gäller på alla herrarnas och damernas Allsvenska seriematcher.  
Kontakta kansliet om du har någon som är intresserad. Som spelare, ledare och styrelse har man gratis 
entré på A-lagens matcher, förutsatt att man betalt sina avgifter. 

OBS! Se till att det tydligt framgår spelarens namn och personnummer på inbetalningen, om möjligt 
betala innan 31/8 2018, men absolut senast 15/9 2018 för att vi ska hinna med licensieringen.  
Betalningen ska vara gjord innan spelaren får delta i tävlingsverksamhet.  
Observera att ingen licensiering av spelare kommer att göras innan avgiften är betald. 

 

STYRELSEN  
Mikael Wiberg, Ordförande  Johnny Olofsson, Sekreterare 
Mia Lusth, Arrangemang  Per Jonsson, Sport 
Ulrik Larsson, Ungdom   Dan Petersen, Sponsring 

Allsvenskan Herr och Dam: Medlemsavg 300 kr, Aktivitetsavg 300 kr + eget arbete = 2000 kr/år 
H2, H3 Medlemsavg 300 kr, Aktivitetsavg 1200 kr = 1500 kr/år 
Pojkar/Flickor P02-03, P03-04, F02-04 Medlemsavg 300 kr, Aktivitetsavg 1000 kr = 1300 kr/år 
Pojkar/Flickor P05-06, F05-06 Medlemsavg 300 kr, Aktivitetsavg 800 kr = 1100 kr/år 
Pojkar/Flickor P07, F07-08, P08-09 Medlemsavg 300 kr, Aktivitetsavg 600 kr =   900 kr/år 
Pojkar/Flickor F09-11, P10-11  Medlemsavg 300 kr, Aktivitetsavg 0 kr =   300 kr/år 
Stödmedlem: Medlemsavg 300 kr  =   300 kr/år 


