
                

 

Ny säsong i Helsingehus Arena! 

Hej alla i sommarvärmen! 

Det är svårt efter en sommar som denna att tänka sig en vinter med toppluva och dunjacka i en 

mindre varm bandyhall – Men den kommer, det vet vi! 

Ni som är mottagare av detta är antingen: 

• En sedan tidigare trogen funktionär till Broberg/Söderhamn Bandy IF eller… 

• En volontär som på ett fantastiskt sätt deltog i SM-veckan 2017 och som till Visit 

Söderhamn flaggat för att vilja arbeta ideellt med idrott även i framtiden eller… 

• En person som gärna vill göra en ideell insats i en mycket trevlig och social miljö. 

Vi inom Broberg Bandy vet nu efter första premiärsäsongen i nya bandyhallen att behovet av 

ideella krafter är stort! 

Men vi vill inte att få personer skall göra hela jobbet utan många personer skall göra lite – en 

paroll vi strävar hårt efter! 

DÄRFÖR VILL VI I BROBERG TILLSAMMANS MED SISU BJUDA DIG PÅ EN 

FUNKTIONÄRSRESA TILL ÅLAND I 24 TIMMAR MED FÖLJANDE INNEHÅLL: 

✓ Lönns Buss till Stockholm och vidare med Cinderella till Åland – 24-timmars resa. 

✓ I resan ingår busstransfer, båtresa, del i 2-bäddshytt kategori B. Önskar man hytt med 

fönster eller enkelhytt betalar man det tillägget själv och info om pris  - ring kansliet. 

✓ Därtill ingår buffé lördag kväll med dryck, brunch söndag. 

✓ En 2-timmars konferens på båten lördag och söndag med info och diskussioner. 

✓ Du förbinder dig inte till något funktionärsarbete men vi önskar naturligtvis om att få 

din hjälp. 

✓ RESAN ÄR HELT KOSTNADSFRI FÖR DIG – BROBERG OCH SISU STÅR FÖR KOSTNADEN. 

 

DATUM:     LÖRDAG 29 SEPTEMBER KL 12.00, avresa från Helsingehus Arena 

OBS: Begränsat antal platser – Först till kvarnen! 

O.S.A. senast 9 september till Kansliet, 0270/157 09 eller till 

 kansli@brobergsoderhamn.se (namn och personnr vid anmälan) 

mailto:kansli@brobergsoderhamn.se

