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Viktig
information!

Klubbens bronsmedaljörer på Inomhus-SM i Eslöv 2018.

För att klubben inte
ska förlora sitt bidrag
från kommunen och
höja medlemsavgiften
till en skyhög summa,
så är det väldigt viktigt
att ni skriver i Närvaropärmen!

Grattis till Hampus för individuellt brons i HCE och Pär, Micke och Andreas till deras lag-brons i Recurve.

Vad händer i klubben?
Arbetsträffar inför SM i sommar.
Vi fortsätter med arbetsträffarna i april. Nästkommande
datum är den 15/4 och den 29/4, mellan Kl. 11 - 15.
Mer info och intresseanmälan hittar du på www.hebk.se
Idrottsrabatten (Rabatthäfte)
Klubben har nu fått in 100 st, sprillans nya häften, så det är
först till kvarn som gäller. Anmäl på hemsidan hur många
häften du vill ha. Från och med den 12 april kan du hämta
ut dina nya rabatthäften.

Sätt ett X om ni varit
närvarande. Har ni
andra aktiviteter
under samma dag,
skriver ni i mellan vilka
tider ni varit här.
Tack för hjälpen!
Styrelsen

MÅNADSTÄVLING
i april. (Inne.)

23/4

KOMMANDE TÄVLINGAR & EVENT I NÄRHETEN
• SKÅNESERIEN, UTOMHUS, (HEMMA) MOT STOCKAMÖLLANS IF, 28/4 KL. 10:00

(SE HEMSIDAN, FÖR FLER TÄVLINGSTILLFÄLLEN OCH TIDER, I SKÅNESERIEN.)
• VOLONTÄRSMÖTE ANGÅENDE SM. DATUM KOMMER PÅ HEMSIDAN INOM KORT!
• FLYTT TILL UTEBANAN, 29/4 kl.10. SAMLING PÅ IH.
• ZOMBIEJAKTEN 2018 (BJÄRE BS), 1/5 KL. 10:00
…mer information på hemsidan och skanesbagskytte.org.
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Medlemsmöte 14/4. Kl. 13:00
Gröna rummet, IH.

Nya klubbtröjan
HeBK har nu ett nytt avtal, med
Belekima, om att trycka nya
tävlingströjor till klubbens
medlemmar. Så nu är det hög tid
att beställa DIN nya klubbtröja!

Klubbtröja
med namn,
kontakta
Eskil.

Har du idéer, funderingar, förslag
eller annat du gärna vill ta upp.
Prata med Micke, Eskil, Dan, Benny
eller någon annan i styrelsen, så tar
vi upp det i styrelsen.

Styrelsen vill påminna om att
medlemsavgift och träningsavgift
skulle varit inbetald senast den
28/2, har ni redan gjort det är allt
frid & fröjd. Om inte, vill vi åter
påminna om det. Tack.

Uppdaterad mejl-lista
Vi har tänkt uppdatera mejl-listan, så
titta in på hemsidan. Eskil har lagt ut
ett formulär som styrelsen vill att våra
medlemmar fyller i, så att vi kommer
ha nya aktuella adresser till alla.

Information om vår lilla kiosk
Vår kiosk, är tillsvidare stängd, tills vi hittar ett
bättre sätt att driva den på.

NU TAR VI EMOT BETALNINGAR VIA SWISH
Nu kan man på mångas begäran betala både fika och tränings-avgifter
med swish. Om du swishar belopp över 100 kronor, glöm inte att lägga
till 2kr i swish-avgift. Det är pengar som banken vill ha.
Swish nummer: 123 420 8120

