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Nyhetsbrev
Vad händer i föreningen och vad gör styrelsen?
Då och då publicerar vi nyhetsbrev som innehåller information som berör
dig som medlem i föreningen.
Corona, corona, corona
Det är mycket som kretsar kring hur vi ska agera och driva vår verksamhet
just nu. Ställ inte in utan ställ om är ett budskap vi hör om och om igen. Var
och en måste även ta sitt personliga ansvar för att inte öka smittspridningen. Vi i HIF ska absolut dra vårt strå till stacken. All info om hur föreningen
agerar kring Corona finns på hemsidan, www.horneforsif.se
Nu råder det träningsuppehåll för alla från idag, 21 dec till den 24 januari.
Vi har alla gjort vårt bästa för att hålla vår verksamhet på ett säkert sätt och
följer alla riktlinjer och det har vi tänkt fortsätta med även nästa år.
Styrelsen och jag vill tacka alla medlemmar för året som gått och samtidigt önska er en riktigt god jul och ett aktivt nytt år med en önskan om att
vi kan ses ofta under 2021.
Helena Ocarsson, ordförande

PROFILKLÄDER
HIF samarbetar med Stadium och CRAFT för materialinköp till vår verksamhet. Köp dina idrottsartiklar och kläder på Stadium Avion. Registrera ditt medlemskap via Stadiums webbplats
https://www.stadium.se.
Är du redan medlem i Stadium registrerar du enkelt HIF som din förening via https://www.stadium.se/teamsales.
Sedan behöver du bara handla som vanligt på Stadium med ditt Stadium-medlemskap.

Adress:
Hörnefors IF
Centrumhuset, Hornet
Kungsvägen 18
905 31 Hörnefors
076-202 10 18
hornefors.if@telia.com
OBS! From 1 april är
postboxen uppsagd och
postadressen är
Kungsvägen 18, 905 31
Hörnefors.

PRELIMINÄRT ÅRSHJUL ARBETEN OCH FÖRSÄLJNINGAR
2021
Januari * Hörneforshäften
Februari * Restaurangchansen (A-lag innebandy)
Mars *
April * Valborg, hamburgare (A-lag fotboll)
Maj *
Juni * Hörneforshäften, Fotbollens dag, Midsommar
Juli *
Augusti * Hörneforsrundan, hamburgare (A-lag innebandy)
September *
Oktober * Ullmax (Innebandy ungdomar och utv.lag)
November * Delikatesskungen (A-lag innebandy)
December * Bingolottos julkalender och uppesittarlotter
Sporttoa säljs året runt av våra A-lag
Nu kan du handla via HIF:s webbshop. Nya produkter
bomullsmössor, nyckelband och isskrapor. Köper du sporttoa kan du få
det hemlevererat.

https://hif-webshop.storedo.com/

