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Det är händer mycket i vår förening
och det är en utmaning att nå ut med
information till våra medlemmar.
Förhoppningen är att återkommande
nyhetsbrev ska underlätta att
information och nyheter sprids med
en kontinuitet.

Har du en nyhet eller något du vill
uppmärksamma gällande ditt lag –
hör av dig till Sofia eller Ulrika.

Med vänlig hälsning
Styrelsen IF Hallby FK

Save the date! Officiell invigning av vår nya
konstgräsplan, 20 augusti
Den 20 augusti planeras det för invigning av vår nya konstgräsplan. Vi
ser fram emot en dag full med aktivitet på anläggningen. Poolspel,
uppvisningsmatch mellan Hallbys veteranlag och IFK Göteborgs
veteranlag, korvgrillning etc. Vill du vara med och planera dagen eller har
idéer på aktiviteter (bytardag, lotterier/aktiviteter, lagaktiviteter för att
samla ihop till lagkassa – möjligheterna är många ). Hör av dig till
Anders Åsberg på tel. 0730-77 48 33.

Caféverksamheten öppnar upp igen!
From v. 21 kommer cafeterian vara öppen
under matchtid/helg samt onsdagar när
våra representationslag spelar. Efter
sommaren är cafeterian öppen, under
matchtid, alla dagar i veckan.

Bollkoll söker tränare
Bollkoll är en träningsgrupp för barn med olika funktionsvariationer. De
träffas varje onsdag kl. 17:30-18:15 och tränar fotboll, innebandy eller
padel eller annan aktivitet som innehåller rörelse – ingen träning är den
andra lik. Idag är det 10 barn som tränar och laget söker fler tränare!
Har du erfarenhet av barn med funktionsvariation eller intresse att lära
dig är du välkommen att höra av dig till Alice Broman på tel. 0737 - 42 99
15.

Sommarens fotbollsskola

Planeringen inför sommarens
fotbollsskola är i full gång!

Nu är det inte många veckor kvar till sommarens fotbollsskola drar igång.
I år kommer anläggningen fyllas med 231 deltagare och 48 ledare samt
föräldrar som hjälper till med allt ifrån matservering till att ordna med
avslutningsaktivitet. Vi ser fram emot en fartfylld vecka med mycket
fotbollsspel och andra roligheter!

Hemsidan & medlemsapp
Nu är nya hemsidan äntligen publik och finns på www.hallbyfotboll.se
Sidan uppdateras och fylls på med information allt eftersom. Hemsidan
nås även genom medlemsappen (SportAdm) under fliken ”nyheter”.
Klickar du på en nyhet så omdirigeras du in på hemsidan.
I medlemsappen når du alla nyheter som publicerats på hemsidan
kopplat till de grupper som du är med i (inklusive klubbnyheter). Här
finner du även utskick du fått via mejl under fliken ”utskick”.

Ny ledbelysning på konstgräset
Ny energisnål belysning kommer installeras på konstgräset. Vi passar
även på att ordna med en automatisk timer som gör att lamporna är
släckta om det inte är någon där och spelar – vilket kommer underlätta
för ledarna och även spara på miljön.

Kanslinytt
Jonathan har slutat på kansliet och vår vikarie Isak fortsätter att arbeta
fram tom augusti. Vi söker ny anläggningsansvarig (kansli/vaktmästeri).
Annons ligger ute – läs mer på hemsidan/nyheter.
Kansliets nuvarande öppettider:
Mån - Ons: kl. 10:30-19:00
Fred - Tors: kl. 08:00-16:30

SportAdm – Medlemsapp
Har du missat att ladda hem –
finns där appar finns!

