
 

    

Ny säsong 

Arbrå HK önskar hälsa alla nya medlemmar välkommen till vår 

förening! Vi hoppas att ni alla kommer att trivas och hänga med i 

många år framöver. Vi vill också passa på att hälsa alla gamla 

medlemmar välkomna tillbaka till en ny säsong. Nu kör vi så det ryker!  

 

Träningar och seriespel 

Nu har alla grupper kommit igång med träningarna igen efter 

sommaruppehållet. Enligt vårt medlemsregister är det just nu hela 65 

barn med i bollkulgrupperna, 67 spelare i barngrupperna, 49 spelare i 

ungdomslagen och 19 i seniorgänget. Det blir en totalsiffra på exakt 

200 tjejer som är aktiva i vår förening varje vecka. Till det kommer 

även 37 ledare, en styrelse och funktionärer. Vilket gäng, va?! Härligt! 

 

I oktober kickar även seriespelet igång för alla lag från F10 och uppåt. 

Om du är sugen på att komma och stötta tjejerna från läktaren, så hittar 

du kalendern med samtliga matcher på vår hemsida HÄR. Totalt 

kommer våra tjejer att spela över 80 hemmamatcher denna säsong! 

 

Vissa matcher filmas och livesänds, via SolidSport. Hämta hem appen 

eller surfa in på webbsidan. Länken till Arbrå HKs kanal hittar du här 

ute till vänster. Skapa ett konto och logga in och sen kan du se 

matcherna hemifrån, antingen direkt eller i efterhand. Du kan välja att 

bli månadssupporter eller betala för varje match. Det är den förening 

som sköter livesändningen som får intäkterna för matchen,     

 

Stöd våra handbollstjejer 

Liksom många ideella föreningar är vi i stort behov av allt stöd vi kan 

få för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet. Vill du veta mer om 

hur du kan stödja oss som sponsor eller genom att engagera dig i vårt 

arbete på något sätt, kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter hittar 

du HÄR. Vi vill också passa på att tacka alla de företag som redan 

sponsrar och stöttar oss! 

 

 

 

 

 

På gång 
Du har nu fått Arbrå 

Handbollsklubbs klubbnytt som är 

ett nyhetsbrev som publiceras 

cirka 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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Stöd Arbrå HK som 

medlem eller sponsor 

https://www.arbrahk.info/match/?ID=109825
https://www.arbrahk.info/sida/?ID=112690
mailto:%20arbrahk@gmail.com
https://solidsport.com/arbra-hk
https://solidsport.com/arbra-hk
https://www.facebook.com/ArbraHk
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Handbollens dag & ledarkickoff 

Även i år utlyste Handbollsförbundet Handbollens dag och det firade vi 

med att bjuda in alla spelare och ledare med familjer till en gemensam 

träff på Brånans IP. Vädret var med oss och det blev en fin eftermiddag 

med lekar, dragkamp, tipsrunda och sponsorlopp. Stort tack till alla 

som kom och till Elgiganten som bjöd på varm korv och fika!  

 
 

Redan i augusti hade också alla ledare bjudits in till en gemensam 

kickoff på Träslottet. Planering av den kommande säsongen, arbete 

med klubbgemensamma dokument och tipsrunda på temat Arbrå HK-

nostalgi stod på programmet.  

 

Säsongspremiär division 2 

Damlaget startade säsongen starkt i premiärmatchen mot HK Eskil den 

1 oktober. Det var en jämn match som svängde fram och tillbaka tills 

Arbrå satte punkt och vände 15 – 18 till 24 – 19 när det återstod 10 

minuter. Matchen slutade till sist 31 – 25 och 2 fina poäng till Arbrå.  

 

 
 

 

 

USM F16 

VIKTIGA DATUM 
Nästa hemmamatch i 

division 2: lördag 15/10 

 

 

Lättare att bli medlem 
Det är enkelt att bli medlem i 

Arbrå HK.  

 

Gå till webbsidan och tryck på 

knappen ”Bli medlem”. 
 

Som medlem går du alltid 

gratis på alla hemmamatcher 

och kan ta del av olika 

klubberbjudanden.  

 

Ladda ner SportAdmin 

medlemsapp så hittar du ditt 

medlemskort där. 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbrahk.info/start/?ID=109815
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USM F16 

Samtidigt som damlaget spelade sin premiärmatch var F16-laget i 

Solna för USM steg 1. Tjejerna överraskade både sig själva och sin 

supporter och vann sin grupp och kvalificerade sig därmed direkt till 

steg 3. De imponerade med starkt försvarsspel, tre målvakter på topp 

och en kämparglöd och laganda som det slog gnistor om.  

 

Grattis hela team F2005-2007 till den välförtjänta framgången!  

 

Domarutbildning & Funktionärsutbildning 

Under september har handbollsförbundet hållit flera utbildningar i 

Bollnäs. Blandat annat har det utbildats 14 föreningsdomare, som 

kommer att döma barn och ungdomsmatcher upp till och med F14. 

Tjejerna som har valt att bli domare är själva 14-18 år gamla.  

 

Ett gäng funktionärer har också utbildats sig i handbollsregler och 

EMP, som är handbollsförbundets system för matchregistrering. Tack 

för att ni ställer upp! 
 

Övrigt som hänt 
Mycket annat har också hänt så här i början av säsongen: lyckade 

jobbinsatser i samband med Diggilookonserten och Coop-inventering- 

tack till alla som gjorde ett bra jobb och bidrog till klubbkassan, besök 

av Handbollsförbundet MITTs verksamhetschef och 

utbildningsansvarig-inspirerande, lansering av nya klubbkläder där vi 

från och med denna säsong samarbetar med Craft, nya ledare som 

introducerats, fotografering av damlag, F16 samt F14 och så mycket 

mer. Bra start på säsongen!  

 

Grattis tjejer! 
Slutligen vill vi från klubben gratulera Olivia och Sigrid från F16-laget 

som har blivit uttagna till distriktslaget för HF Mitt Norra. Lycka till i 

Sverige cupen i november! 

 

HÄNT 


