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Nyhetsbrev

Midsömmarfirande vid Vandrahemmet
Som traditionen bjuder firar vi midsommar vid vandrahemmet 11.00-14.00.

Spelman underhåller och dans runt stången. Fikaförsäljning, lotterier, fiskdamm, chokladhjulet snurrar och allt annat roligt som hör till. För arrangemanget ansvarar fotbollens flickor och pojkar 07-06. Varmt välkomna!

Bilbingö
Vi spelar bilbingo på Nordahlsvallen onsdagar från 27 juni-15 augusti. Spelstart kl.18.45. Brickpriset är 40kr/10 spel samt 20kr /bricka för förbingo,
freeplay och lillrövarn. Endast kontant betalning. Vore kul att se fler Hörneforsbor som spelar och stödjer föreningen. Pengarna går till föreningens
verksamhet.

A-lags match pa Nördahlsvallen
Vårsäsongens sista hemmamatch spelas Måndagen den 25 Juni mot Sandåkernkamraternas IF, 19.00 så lämna VM-soffan och slut upp på Nordahlsvallen och se fotboll som den ska ses, nämligen på plats. Gott hembakt

Speltider för Bilbingon:
27 Juni
4, 11, 18, 25 Juli
1, 8, 15 Augusti
Nordahlsvallens
Grusplan
Kassan öppnar 17.30
Spelstart 18.45

och kaffe finns till försäljning. Höstsäsongen inleds den 27 Juli med match
mot FC Marys Home 19.00.

Endast kontanter!

Fötböll
Vilken total lycka jag känner efter en otroligt rolig dag
med så fantastiskt många drivna och härliga ledare/
tränare som såg till att Fotbollensdag vart en dag för
barnen och ungdomarna att minnas
Det såldes hamburgare I massor, och A-lagsmålvakten
fick i vanlig ordning svettas ordentligt. Vi hade ett populärt ritbord som inte tidigare funnits, och godisregnet var ju en höjdare. Tror lotterna tog slut efter 1
timme (bra att veta tills nästa år då vi kan dubbla inkomsterna ;)
Sen att se så många barn/ungdomar (128 st) I blandande lag , spela fotboll med så mkt glädje , ger mig
en känsla av en strålande fotbollsframtid för HIF

Så tusen tack igen bästa ni, klappa er själv på axeln, ni
är alla stjärnor för Hörnefors Idrottsförening
// Lina Fällman , sammankallande Fotbolls gruppen

Så tusen tack igen bästa ni, klappa er själv på axeln, ni är alla stjärnor i Hörnefors
Idrottsförening

Efterlysning!

A-lags Fötböll

HIF efterlyser bilder från
verksamheten. Har du
bilder som du vill dela med
dig av?
Mejla till
hornefors.if@telia.com

Inför säsongen har HIF anställt ny tränare till A-lags truppen. Det är Hamid Comic, 50 år
Huvudtränare med 3-årskontrakt som ska utveckla och utbilda A-lagets spelare
till en taktisk och teknisk enhet. Hamid kommer även vara involverad i ungdomsfotbollen där han är huvudansvarig för ledarutbildningar.
Gift och 2 barn på 5 och 10 år
Intressen förutom fotboll: Familjen och resor
Yrke: Datatekniker, arbetar som klinisk fotograf
Fotbollsfilosofi: Välorganiserat försvarsspel,
bra passningsspel via kombinationer.
Favoritlag: Barcelona
Spelarkarriär: Spelade div I fotboll i Bosnien
i hemstaden Berek fram till drygt 30 årsåldern.

Fotograf: Markku Kähkönen
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Friidrött
Friidrotten har avslutat inomhussäsongen och börjat utomhusträningarna på
Nordahlsvallen. Flera aktiva har deltagit i tävlingar som har resulterat i många
fina personliga rekord. Den 23 maj var det dags för årets första tävling utomhus, Campusspelen i Umeå. Idrottsgruppen har även börjat planeringen inför
Hörneforsrundan som går av stapeln den 25 augusti. Ladda för den!!

Hörneforshäftet
Det lokala häftet för Hörnefors IF. Tanken är att fylla
ett häfte med lokala erbjudanden. Priset är 200kr per
häfte och det kommer säljas
med start på Hörneforsdagen.
För er som vill vara med:
Gör en annons och skicka
via mejl till:
hornefors.if@telia.com
Ingen kostnad förutom
själva erbjudandet.

Hörneförsdagen/Hörneförsrundan
25 augusti är det dags för årets upplaga av Hörneforsdagen/Hörneforsrundan
Mer info och anmälan gör du via www.horneforsif.se under fliken Hörneforsdagen/Hörneforsrundan.

Preliminärt program:
10.00-16.00 Marknadshandel efter Bruksgatan, Loppmarknad
11.00-15.00 Öppet hus i förre detta Kommunhuset där HIF, Ungdomsgården
med flera visar upp sina nya lokaler.
14.00 Första start Hörneforsrundan.
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Innebandy
Trots att det är långt kvar tills säsongen startar pågår förberedelserna inför hösten för fullt. I år kommer vi
göra om i träningsgrupperna och träningstiderna för att i möjligaste mån undvika krockar med andra idrotter
och utnyttja hallen maximalt. Vi är fortfarande i stort behov av fler ledare runt lagen så vill du engagera dig
eller har tips på någon som vill tveka inte att ta kontakt med Robert Lundgren 070-687 83 50. Alla ledare erbjuds utbildning via innebandyförbundet och Hörnefors IF.

A-lags matcher
Nördahlsvallen
25/6 19.00
Sandåkernkamraternas IF
27/7 19:00 Mary`s Home
10/8 19:00 Röbäcks IF
21/8 19:00 Young Boys FC
31/8 19:00 Team TG FF /
GUIF 2

Fotograf: Markku Kähkönen

LOGOTYP HÄR

Styrelsen Införmerar
Vi hoppas att med detta brev nå ut med information till våra medlemmar på ett enkelt
och korrekt sätt. Är det något ni saknar eller vill tipsa om så hör gärna av er via mejl till
hornefors.if@telia.com.
HIF har haft ett extra årsmöte där det valdes ny ordförande och en ny ledamot. Anledningen till mötet var att ordförande valdt att kliva av. Vi tackar honom för den tid han
varit engagerad i styrelsen.
Styrelsen har haft därefter haft sitt konstituerande möte och ser ut som följer:
Helena Oscarsson, ordförande, AU, Jennie Åberg, ledamot, vice ordförande, AU, Robert
Lundgren, ledamot, kassör, AU, Anna Sondell, ledamot Peter Löfgren, ledamot.

Simningen
Simningen har haft säsongsavslutning och vill rikta ett
stort tack till våra tränare
Andreas, Peter och Lamine
som lagt ner ett stort jobb
under säsongen. Vi passar
även på att tacka Linda och
Helena som lämnar simgruppen.

Adjungerade till styrelsen är Lisa Bergmark Renman, anställd, Lina Fällman, fotboll,
Kenneth Bäckström, innebandy, Helena Bogseth, simning, Elisabet Andersson, friidrott.

Vi byter adress
& telefön den
15 Augusti!
Hörnefors IF
Kungsvägen 18
Box 3
905 21 Hörnefors

Bemötande öch sprakbruk vid
föreningens aktiviteter
På förekommen anledning vill vi i styrelsen uppmärksamma att språkbruket i samband
med träningar och matcher alla gånger inte är det bästa hos våra barn och ungdomar.
Det är tyvärr inte ovanligt att barn bemöter vuxna ledare och tränare samt andra aktiva
med svordomar och tillmälen vilket är helt oacceptabelt. Oavsett hur arg man är eller
hur gärna man vill vinna vårdar man språket och sköter sitt bemötande mot andra (inga
gester eller liknande).

072-202 10 18
hornefors.if@telia.com

Inom Hörnefors IF bemöter vi varandra med ömsesidig respekt och uppmuntrar våra
kamrater istället för att klaga. Självfallet gäller detta även oss vuxna, vi är förebilder för
våra barn och visar alltid respekt mot deltagande lag, funktionärer och domare. Ta
gärna snacket med era barn/ungdomar hur vi bemöter varandra. Riktlinjer och Policys
för föreningens verksamhet finns på hemsidan under Dokument.
Mvh Styrelsen

LOGOTYP HÄR

