
Hö rneförs Idröttsfö rening 
 

Ny ledarstab för A herr fotboll 

Brö derna Bergsdörf , Mathias öch Jöhan tar 
ö ver uppdraget söm tra nare fö r fötböllens 
herrlag. Mathias  fa r huvudansvar fö r laguttag-
ning öch tra ning. Jöhan blir assisterande tra -
nare.   
 
Truppen besta r av ba de gamla öch nya HIF 
spelare. En ha rlig blandning av erfarenhet öch 
nyanda. 
 
 

2019-04-16 nr 3 

Vi söker  
personer  till en 
Bingogrupp.  
Köntakta  
kansliet fö r infö.  
076 202 10 18 
 

Nyhetsbrev  

Johan Bergsdorf, Helena Oscarsson, Mathias Bergsdorf, foto: P Löfgren 



 

Ungdomsstipendiater 2018 
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Under 2018 har Frida Sjö lund öch Emilia Flume  tagit stört ansvar öch ga tt in söm 

tra nare i simningen fö r att idröttens verksamhet skulle kunna förtga . Med sin pö-

sitiva utstra lning samt ördning öch reda har de bedrivit i princip all simtra ning i 

fö reningen, fra n de yngsta nybö rjarna till den a ldre gruppen med mer erfarna 

simmare. Da  ba da avslutat sin aktiva karria r har de funnit en ny röll söm tra nare 

öch engagera sig i verksamheten vilket har varit till stört gagn fö r fö reningen. 

 

Söm ledare a r de alltid pösitiva öch sa tter barnens utveckling i fö rsta hand öav-

sett öm det handlar öm att ta de fö rsta simtagen eller finslipa tekniken i va nd-

ningar.  

De har dessutöm hja lpt idröttsgruppen att planera verksamheten öch vara till-

hands med sin expertis fö r att fa  verksamheten att fungera sa  bra söm mö jligt.  

 

Tva  tjejer söm a r ett fö redö me fö r hur va l det kan fungera na r 

aktiva  va ljer att engagera sig söm tra nare efter sin egen karria r  

fö r fyra ölika grupper.  

 

 

 
 

Frida Sjölund, Helena Oscarsson, Emilia Flumé, Foto: R Lundgren 

Simning 

 
Simtra ningen i Hö rne-

förs pa ga r till den 12 maj 

just nu. Tiden kan 

kömma att fö rla ngas. 

Ha ll utkik pa  hemsidan 

fö r mer infö. 



Efterlysning!! 

 

HIF efterlyser 

skridskoslipen som 

varit på Nor-

dahlsvallen. 

 

Vet ni var den är ? 

Ring 

076 202 10 18. 

 

 

 
 

 

Hörneforsrundan 
 

Har du ide er öch tankar öm Hö rneförsrundan, köntakta 

ga rna friidrötten Elisabet Anderssön, 

ebet.anderssön@telia.cöm. 

Hörneforsrundan har Grand Prix status och kom-

mer gå av stapeln lördag den 24 augusti.  

Mer info finns på www.horneforsif.se 
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Friidrott 

 
Friidrötten har nu en deltagaravgift söm ga ller kalendera r. 

Dvs att den aktive kömmer faktureras medlems– öch del-

tagaravgift direkt via kansliservice.  

 

I deltagaravgiften inga r ett antal anma lningsavgifter till 

ta vling. Prata med din ledare vilka ta vlingar söm inga r. 

 

Sista träningen inomhus är den 28 april. 

 

Ha ll utkik pa  hemsidan na r utömhustra ningen drar iga ng. 

 



Kansliservice 
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HIF har bö rjat anva nda ett autömatiserat öch digitalt fö reningssystem fö r att 

skapa a nnu ba ttre fö rutsa ttningar fö r att utveckla va r verksamhet. Detta inne-

ba r att du söm medlem kömmer att kunna betala dina avgifter via digitala betal-

ningsmetöder – en smidigare upplevelse fö r dig öch en enklare hantering fö r 

öss.  

Detta kömmer a ven att bidra till en minskad manuell administratiön fö r öss söm 

fö rening da  din betalning kömmer att prickas av direkt i va rt system.  

 

Sa  fört du har betalt din Medlemsavgift fa r du tillga ng till en öas av smarta 

funktiöner i Spörtadmins MedlemsApp! 

 

En administratiönsavgift mellan 9 - 59 kr, beröende pa  belöppet, per betalning 

tillkömmer. 

 

Givetvis kan du fortfarande betala direkt till vårt BG 499-7797 eller via 

swish 123 580 83 24 utan administrativ avgift. Ange namn och lag på den 

person det gäller. 

 

Medlemsavgiften har sänkts till 200 kr per person och år.  

Möjligheten till familjemedlemskap har upphört. 
 

Medlemsavgiften faktureras samtidigt söm deltagaravgiften fö r de aktiva. Le-

dare, funktiöna rer öch ö vriga medlemmar faktureras separat. 

 

Är du ny i föreningen? 

Anma l dig via knappen BLI MEDLEM pa  hemsidan eller köntakta kansliet, 076 

202 10 18, hörneförs.if@telia.cöm. 



 
 

Va r fö rening bedrivs till störa delar helt ideellt. Det inneba r att vi bedriver en 

verksamhet utan vinstintresse öch fö r ett allma nnyttigt syfte da r va rt gemen-

samma ma l att erbjuda gla dje öch gemenskap i idrötten. Medlems– öch delta-

garavgifter a r den ekönömiska basen söm fö reningen sta r pa  fö r att kunna 

bedriva den verksamhet söm barn öch unga deltar i. 

I fö reningen a r vi av den besta mda a sikten att medlems– öch deltagaravgifter 

ska  vara inbetalt till fö reningen innan va ra barn öch unga kan fa  vara med i 

tra ning öch matcher eller annan ta vling. Varfö r? 

 

Medlemsavgiften (beslutas av a rsmö tet)—ga r till fö rbundsavgifter öch fö r-

sa kringar 
* Fö reningens fö rsa kringar ga ller endast fö r den söm a r medlem, dvs den söm betalt sin 

medlemsavgift.  

 

* Ingen aktiv/ledare kan representera en fö rening man inte a r medlem i. Da rfö r kan ingen 

spela cup, seriematch, delta i sim– öch friidröttsta vlingar utan att ha betalt medlemsavgif-

ten. 

 

* Bidrag fra n staten (LOK-stö d) öch bidrag fra n kömmunen (aktivitetsstö d) bygger pa  va rt 

medlemsregister, dvs betalande aktiva. 
 

Deltagaravgiften (beslutas av styrelsen)—ga r till bland annat licensavgifter, hyrör, 

kansli, anma lningsavgifter seriespel eller annan ta vlingsverksamhet, utbildning av ledare, 

material ösv. 
 

De flesta betalar både medlems– och deltagaravgift, det är BRA! 

 

Vi vill verkligen att alla ska fa  delta ba de pa  tra ning öch match men det inne-

ba r att ansvaret för inbetalda avgifter ligger på dig som förälder/

målsman/senior.  Gö rs inte det blir fö ljden att den aktive fa r avsta  att delta 

fram till dess avgifterna a r betalda. 

 

Höppas  att det med denna infö finns fö rsta else av vikten att avgifterna beta-

las in. 
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Förälder/målsman/senior 



 

LOOTYP HÄR 

 

 

A lagets hemmamatcher på Nordahlsvallen  
 

Seriematcher div 4 södra 

2019-05-10 19:00 Hörnefors IF - Stöcke IF  

2019-05-24 19:00 Hörnefors IF - Tegs SK Fotboll  

2019-05-29 19:00 Hörnefors IF - Sörmjöle IK  

2019-06-06 18:00 Hörnefors IF - Sävarådalen 2  

2019-06-14 19:00  Hörnefors IF - Umedalens IF  

2019-06-19 19:00 Hörnefors IF - Sandviks IK 2  

2019-06-28 19:00 Hörnefors IF - Sörfors IF/UFC A 2  

2019-08-04 16:00 Hörnefors IF - Sandåkernkamraternas IF  

2019-08-09 19:00 Hörnefors IF - IFK Umeå 2  

2019-08-30 19:00 Hörnefors IF - Mariehem SK  

2019-09-20 19:00 Hörnefors IF - Röbäcks IF  

 

DM matcher  på Nordahlsvallen 

2019-04-24 19.00 Sörmjöle IK—HIF 

2019-04-28 15.00  Hörnefors IF—Stöcke IF 

 

Fika finns alltid att kö pa na r HIF har hemmamatch.  
 

Sporttoa 250 kr  
Säljs av A lag fotboll, kontakta kansliet. 
 

 

System: T4 , Lager: 2 , Fa rg: Vit med dekör , Rullbredd: 9,9cm , 

Rulla ngd: 69,4m , Diameter, rulle: 12cm , Hylsa, inre diameter: 

3,8cm , Vikt/rulle: 238g , Antal ark: 496 , Antal rullar/bal: 24st   



 

LOOTYP HÄR 

Stadium Avion 

Helgen den 27 öch 28 

April har ni mö jlighet 

att handla varör  

köpplade till fötböll, 

simning öch friidrött till 

extra bra priser. 

 

 

 

 

 

Det finns ett fåtal restaurangchansens appar 

kvar att köpa på kansliet. Pris 260 kronor. 

 

Det finns även Hörneforshäften på kansliet. 

Pris 200 kr styck. 

INNEBANDY 

AVSLUT OCH VÅRKÄNSLOR 
Efter en väl genomförd säsong av våra fantastiska spelare och ledare tar innebandy-

gruppen fram spåkulan och arbetet framåt. 

VI GÅR MOT FRAMTIDEN, TILLSAMMANS 

Ny Innebandygrupp ska tillsättas och rekryteringsarbete pågår löpande. Är du Intres-

serad av att göra skillnad och forma framtidens innebandyverksamhet i Hörnefors If?  

Hör av dig till Petra eller Fredrik så berättar vi mer   

 

”Det blir spännande med nya krafter och framtidsfokus på 

gemenskap och glädje”  



 

LOOTYP HÄR 

 



 

LOOTYP HÄR 

 

 
 
 

HIF:s Styrelse 2019 

 

Helena Oscarssön, ördfö rande 

Röbert Lundgren, kassö r 

Peter Lö fgren, ansv A lags fötböll 

Kenneth Ba ckströ m, ansv A lags innebandy 

Anna Söndell, ansv ungdömsidrött 

Lina Fa llman, adj fötböll 

Fredrik Lö fgren, adj innebandy 

Elisabet Anderssön, adj friidrött 

Ulf Stö dberg, adj simning 

Elisabeth Bergmark Renman, adj sekreterare 

 

Deltagaravgifter 2019 

 

Fotboll 
div 8-10  ca 7-9 a r  500 kr 

div 3-7 ca 10-14 a r 800 kr 

Seniör (A-lag) 1800 kr 

Simning  
400 kr/termin va r– öch hö st 
Friidrott  
500 kr/a r 
Innebandy 
grö n niva  500 kr 

bla /rö d niva  800 kr 

Juniör 1000 kr 

Seniör (A-lag) 1800 kr 

 

 

 

FRIPLATS 

Fö r dig söm inte sja lv har mö jlighet att finansi-

era ett deltagande i idrött, ett la ger mm finns 

mö jligheten att sö ka friplats dvs. att anma la ditt 

barn till en idrött utan köstnad.  

Denna unika mö jlighet kan vi erbjuda tack vare 

stö d fra n APTUM öch andra bidragsgivare.  

 

Sö ker gö r du pa  hemsidan: 

www.hörneförsif.se 



Fotboll Ungdom 

 
Fötböllstra ningarna fö r barn– öch ungdömar startar den 29 april. 
Ingen tra ning pa  Valbörgsma ssöaftön. 
 
 
  

 

 

LOOTYP HÄR 

Diplomerad förening—fotboll 
 

Processen med Diplomerad förening inleddes med att  vi som förening tog kontakt 

med Västerbottens fotbollsdistrikt. Nästa steg för oss som förening är att skicka ut 

självskattningsenkäter till våra ledare, vårdnadshavare och spelare. Vi är väldigt 

glada om ni fyller i enkäten så snart den kommer till er. 

 

Svenska Fotbollförbundets förhoppning är att många föreningar vill veta 

vad deras barn, ungdomar, vårdnadshavare och ledare tycker om 

verksamheten och därför genomföra självskattningen. I och med att delar 

av fotbollens föreningsutveckling har paketerats i Diplomerad förening 

hoppas svensk fotboll att det ska bli enklare och tydligare för 

föreningar att arbeta med sin utvecklingsprocess. 

 

 

 
 

 

 

 

 



VARFÖR FÖRSÄLJNING 

Fö reningen har förtlö pande en rad ölika utgifter fö r verksamheten i förm av 

hyrör, serieavgifter, cupdeltagande, dömarköstnader, material, utbildning 

med mera öch fö r att klara av dessa utgifter öch kunna bedriva kra vs det 

inkömster i en eller annan förm. I dag kömmer fö reningens inta kter fra n 

flera ölika sta llen sa söm bidrag, spönsring, fö reningsarbete, fö rsa ljning samt 

medlems- öch deltagaravgifter. Fö rsa ljning utgö r en viktig inkömstka lla öch 

en lyckad fö rsa ljningsverksamhet kan leda till ö kade inta kter vilket i sin tur 

kan mö jliggö ra en a n ba ttre idröttslig verksamhet fö r va ra barn, ungdömar 

öch va ra A-lag. 

 

Månad  Försäljning  Ansvariga 
Hela a ret  Spörttöa   A-lag FB 

Januari  Rest.chansen   A-lag FB+IB 

Januari  Hö rneförsha ftet  Ungdöm IB+SIM 

Mars   Ullmax    Hela fö reningen 

April/Maj  Grillköl    A-lag FB 

April/Maj  Delikatesskungen  A-lag FB 

Augusti  Plastpa sar   A-lag IB 

Augusti  Hö rneförsha ftet  Ungdöm FB+FRI 

Oktöber  Ullmax    Hela fö reningen 

Növember  Bingölöttös Julkalender Ungdöm ALLA 

Növ/Dec  Delikatesskungen  A-lag IB 

   Bingölöttö uppesittare A-lag IB 

 

LOOTYP HÄR 

Kansliadress: 

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  
 
27-28 april Medlemsdag Stadium Aviön 
30 april Valbörgsfirande vid Pastörsexpeditiönen 

april/maj Medlemsmö te  

6 juni Fötböllens dag, Nördahlsvallen 

21 juni Midsömmarfirande vid Vandrarhemmet 

24 augusti Hö rneförsrundan med GP status 


