
Hö rneförs Idröttsfö rening 
 

 

Hä r kömmer lite införmätiön öm väd söm hä nder 
i fö reningen just nu öch främö ver. 

 
Hö rneförs IF här nu slutit ett flerä rsävtäl med Städium 
öch värumä rket Cräft. De blir HIF:s  huvudleveräntö r äv 
idröttsutrustning, genöm ett trepärtssämärbete dä r ä ven 
Sälming ä r deläktigä.  
 
Cräft ä r vä rldsledände nä r det gä ller idröttsklä der, deräs 
prödukter stä r fö r hö g kvälitet öch ä r änpässäde fö r ölikä 
spörter.  
Pröduktsörtimentet ä r brett öch kän ge en fö rening söm 
HIF det mestä äv utrustning fö r trä ning öch tä vling till 
ällä ä ldrär.  Vä r pröfilguide pä  hemsidän ä r under uppdä-
tering, säknär du nä göt, hö r äv dig till känsliet. 
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Vi söker  
personer  till 
en 
Bingogrupp. 
Köntäktä  
känsliet fö r in-
fö.  
076 202 10 18 
 

Nyhetsbrev  



ANMÄL DIG DIREKT PÅ 

HEMSIDAN 

 

Vill du värä med I 

HIF? Anmä l dig pä  

hemsidän 

www.hörneförsif.se 

dä r ser du vilkä 

idrötter öch grupper 

söm här pläts fö r fler 

deltägäre.   

Vid frä gör köntäktä 

känsliet 076 202 10 

18 eller 

hörneförs.if@teliä.cö

m 

 

Hö rneförs IF vill täckä Götthö rnän öch ällä speläre söm här sinä spelkört 
köppläde till fö reningen öch dä rmed bidrär till ä terbä ringen frä n Svenskä 
Spel. 

2018 gäv ä terbä ringen 88 950 krönör till ungdömsidrötten. Dessä pengär 
kömmer verksämheten vä l till päss öch fö reningen kömmer änvä ndä dem 
fö r bländ ännät inkö p äv mätchstä ll, cupdeltägände, plän öch hällhyrör sämt 
ledärutbildning. 

Tack än en gång för att ni stödjer föreningen! 
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Kallelse till  

Årsmöte! 

 

Onsdäg den 20 

märs kl.19.00.  

Centrumhuset, 

Bruksrummet 

Ev.mötiöner skä 

värä styrelsen 

tillhändä senäst 27 

februäri. 

Välkomna önskar  

Styrelsen 

 
 

 

Hö rneförsdägen/Hö rneförsrundän 
 

HIF vill täckä ällä söm ärbetät, utstä lläre öch 

publik fö r de tvä  ä r söm dägen ärrängeräts äv HIF. 

Infö r nä stä ä r kömmer vi enbärt ärbetä med Hö r-

neförsrundän. Märknädsdelen ä r fri ätt ärrängerä 

fö r den söm vill.  

 

Här du ide er öch tänkär öm Hö rneförsrundän, 

köntäktä gä rnä friidrötten Elisäbet Anderssön, 

ebet.änderssön@teliä.cöm. 

Nästa års Hörneforsrunda har Grand Prix sta-

tus och kommer gå av stapeln lördag den 24 

augusti.  

Mer info finns på www.horneforsif.se 
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Utmärkelser 2018 som delades ut på banketten. Stort grattis till er alla. 

(ni som inte var där kan hämta dem på kansliet) 

 

Hedersmedlemmar 25 år 

Mikael Delin och Fredrik Löfgren 

Förtjänstnål 10 år 

Johan Bergsdorf och Magnus Conradsson 

Standar 5 år 

Lina Fällman, Lars Nyström, Peter Löfgren, Daniel Dehlin, Peder Gustafsson, Andreas Jons-

son, Martin Sondell, Jenny Svahn 

Årets HIF:are 2018   

Petra Jernström  

 

 

LOGOTYP HÄR 

Herrfotbollen I HIF 
 

Efter en minst sägt turbulent hö st med mä ngä 

öch lä ngä mö ten, ser vi nu främä t med 

tillfö rsikt öch höppäs  öch trör pä  ett stäbilt 

öch ett riktigt röligt fötböllsä r fö r A-lägs 

spelärnä öch fö reningen. 

 

Vi behö ver stä rkä seniörtruppen, ä r du 

intresseräd köntäktä lägledären Mäts   

Erikssön, 070 212 44 27. 
 
 

 



VARFÖR FÖRSÄLJNING 

Fö reningen här förtlö pände en räd ölikä utgifter fö r verksämheten i förm äv 

hyrör, serieävgifter, cupdeltägände, dömärköstnäder, mäteriäl, utbildning 

med merä öch fö r ätt klärä äv dessä utgifter öch kunnä bedrivä krä vs det 

inkömster i en eller ännän förm. I däg kömmer fö reningens intä kter frä n 

flerä ölikä stä llen sä söm bidräg, spönsring, fö reningsärbete, fö rsä ljning sämt 

medlems- öch deltägärävgifter. Fö rsä ljning utgö r en viktig inkömstkä llä öch 

en lyckäd fö rsä ljningsverksämhet kän ledä till ö käde intä kter vilket i sin tur 

kän mö jliggö rä en ä n bä ttre idröttslig verksämhet fö r vä rä bärn, ungdömär 

öch vä rä A-läg. 

 

Månad  Försäljning  Ansvariga 
Helä ä ret  Spörttöä   A-läg FB 

Jänuäri  Rest.chänsen   A-läg FB+IB 

Jänuäri  Hö rneförshä ftet  Ungdöm IB+SIM 

Märs   Ullmäx    Helä fö reningen 

April/Mäj  Grillköl    A-läg FB 

April/Mäj  Delikätesskungen  A-läg FB 

Augusti  Plästpä sär   A-läg IB 

Augusti  Hö rneförshä ftet  Ungdöm FB+FRI 

Oktöber  Ullmäx    Helä fö reningen 

Növember  Bingölöttös Julkälender Ungdöm ALLA 

Növ/Dec  Delikätesskungen  A-läg IB 

   Bingölöttö uppesittäre A-läg IB 

 

LOGOTYP HÄR 

Känsliädress: 

Hörnefors IF 

Centrumhuset, Hornet 

Kungsvägen 18 

Box 3 

905 21 Hörnefors 

076-202 10 18 

hornefors.if@telia.com 

 

Föreningsarbeten 
 

Valborg 

ansv. Fotboll A lag 

Fotbollens dag 
ansv. Fotbollsgruppen 

Midsommar 
ansv. Fotboll ungdom 

Hörneforsrundan 
ansv. Friidrott, simning och 

innebandyn 

Innebandyns dag 

ansv. Innebandygruppen 

Aktivitetskalender  
 

16 mars O ppet hus pä  känsliet dä r Städium visär 
nyä pröfilguiden tillsämmäns med Cräft   

20 mars A rsmö te, Centrumhuset, Bruksrummet, 
kl.19.00. 

30 april Välbörgsfirände vid Pästörsexpeditiönen 

april/maj Medlemsmö te  

6 juni Fötböllens däg, Nördählsvällen 

21 juni Midsömmärfirände vid Vändrärhemmet 

24 augusti Hö rneförsrundän med GP stätus 


