
 

Handbollens dag 11 september  

Alla spelare och ledare med familjer är välkomna att fira Handbollens 

dag tillsammans med oss på Brånans IP. Det blir traditionsenlig 

dragkamp, lekar, korvgrillning och fika. Dessutom kommer vi att 

genomföra ett sponsorlopp.  

Stort tack till vår sponsor Elgiganten Bollnäs som bjuder på korv med 

bröd till alla spelare och ledare! Varmt välkomna! 

http://www.arbrahk.info/nyheter/?ID=109816&NID=817086 

Tränarutbildning 19 september 

Den 19 september kör Handbollsförbundet en grundutbildning för barn- 

och ungdomsledare i vårt distrikt. Det är ett krav från 

handbollsförbundet att minst en ledare på varje träning ska ha gått 

denna utbildning, så passa på - utbildningen går i Bollnäs! 

 

För mer info och anmälan, se under nyheter på klubbens webbsida: 

http://www.arbrahk.info/start/?ID=109815 

 

Funktionärsutbildning 

Förbundet kommer även genomföra en funktionärsutbildning, 

preliminärt den 21 september. Den riktar sig till alla vårdnadshavare 

som vill kunna sitta i sekretariat från F12 och uppåt. Mer info kommer 

på webbsidan.  

 

Nya digitala rutiner för medlemsavgifter 

Nu börjar vi använda SportAdmin Kansliservice – ett digitalt 

föreningssystem. För dig som medlem innebär det att du kan betala 

medlems- och träningsavgift med tre betalningsmetoder i 

samarbete med Billmate: kort, faktura eller delbetalning. Kom ihåg 

att du också har tillgång till MedlemsAppen där du har ditt, eller ditt 

barns, lags aktiviteter, kalender, kallelser, utskick mm. Du kan i 

förväg meddela om du eller ditt barn kommer på träningen 

genom funktionen Förhandsrapportera. Du får också ditt 

medlemskort digitalt i appen och ser även dina 

betalningar, erbjudanden från föreningen, med mera. Ladda ner 

”SportAmin MedlemsApp” från AppStore eller Google Play, om du 

inte redan gjort det!  

 

På gång 

Du har nu fått Arbrå 

Handbollsklubbs klubbnytt som är 

ett nyhetsbrev som publiceras en 

gång i månaden. Här skriver vi i 

styrelsen om sådant som är PÅ 

GÅNG i klubben den närmaste 

tiden, men också korta nyheter om 

det som HÄNT den senaste tiden. 

Har du förslag på sådant vi ska ta 

upp här, mejla oss på 

arbrahk@gmail.com 
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Kick off och stipendieutdelning 

Den 21 augusti genomfördes en gemensam kick off för alla ledare och 

styrelsen i Orbaden. Då delades också årets Rosa Hillgrens stipendium 

ut som i år gick till Kristina Thureson. 

http://www.arbrahk.info/nyheter/?ID=109816&NID=816925 

 

Bra jobbinsats på Coop  

Säsongens första jobbinsats genomfördes den 31 augusti då nästan 30 

personer från klubben arbetade med att inventera på Coop. Tack alla 

som deltog! 

 

 

  

HÄNT 

VIKTIGA DATUM 
Handbollens dag  11/9 

Tränarutbildning   19/9 

Funktionärsutbildning  21/9 

Stort grattis Kristina 

Thureson, årets Rosa 

Hillgren stipendiat 

Premiär i division 2 

I början av oktober får vi äntligen gå och se på seniorhandboll igen, 

nu i division 2! Varmt välkomna, men tänk på rådande 

restriktioner. Håll utkik på klubbens webbsida för mer info.  

 

Sponsorarbete 

Efter en annorlunda säsong 2020/21 är det härligt att få starta upp 

hela vår verksamhet igen. Det innebär också att vi nu behöver få 

tillbaka våra sponsorer och ert stöd så vi kan fortsätta aktivera över 

200 tjejer i vår förening. Vill du bli sponsor eller stödja oss på annat 

sätt, hör gärna av dig till styrelsen, kontaktuppgifter 

http://www.arbrahk.info/sida/?ID=112690 

 

 

 

http://www.arbrahk.info/nyheter/?ID=109816&NID=816925
http://www.arbrahk.info/sida/?ID=112690

