Välkomna till ett spännande 2018
Swisha till 123 576 30 99 eller betala med bankgiro 438-2727.
Ange namn, personnummer och medlems/deltagaravgift.
Vi hälsar Dig välkommen till en ny säsong med fotboll. Ett nytt intressant
år med nya möjligheter. Föreningens ekonomi är stabil. Därför behåller vi
samma medlems och deltagaravgifter 2018 som 2017. Med andra ord
ingen höjning. I gengäld ska Du hjälpa till vid Habo Honda Cup, sälja
några julkalendrar, hjälpa till vid julmarknad (herr) samt i vår gemensamma
kiosk och matcher enligt schema som kommer under våren.
Fler aktiviteter kan tillkomma under säsongen där vi behöver din hjälp.

Avgifterna för säsongen 2018
Medlemsavgift

Deltagaravgift

Betalas senast 31/3, för födda 2012 senast 30/6

2012
2009-2011
1999-2008
1998 och äldre
Familj (på samma adress)
Övriga
Supporterkort

Betalas senast 30/4, för födda 2012 senast 30/6

200 kr
200 kr
500 kr
700 kr
1000 kr1
200 kr
300 kr

1200 kr
1300 kr
1600 kr
1100 kr:

Ej arvoderade ledare får 100% rabatt på deltagaravgift för äldsta barnet.

Fyra andra sätt att stödja din förening
• Handla på nätet över sponsorhuset
• Handla på Intersport och koppla ditt bonuskort till Habo IF
• Spelar du på Svenska Spel, koppla ditt spelkort till Habo IF
• Prenumerera på bingolotter och ange Habo IF som din klubb
Du förlorar inget - men Habo IF blir en vinnare.
Välkommen till ett spännande 2018 !
Styrelsen Habo IF
Våra huvudsponsorer 2018

Andra händelser Låt månadspengen
• Städdag under april,
flytta in i mobilen!
Nu kan ditt barn skaffa vår nya app för unga
datum kommer senare
Kom in till oss på kontoret så hjälper vi dig och
ditt barnjuni
att få tillgång till appen.
• Fotbollskolan 18-21
Du och ditt barn behöver ta med er
förälderns
legitimation
• Habo Honda cup ••30
juni-1
juli
barnets mobiltelefon
• fullmakt som du laddar ner på

seb.se/ungdomsapp (behövs om den
Hemsida: www.haboif.f.se
andra föräldern inte kan följa med).
Swish: 123 576 30Sommarbonus!
99
Kom igång med appen för unga mellan den
25 maj och 30 augusti 2016 så bjuder vi på
Telefon: 036-415 14
ett glassogram (värde upp till 28 kronor).
Välkommen in till oss på
Jönköpingsvägen 2 i Habo.

Habo IF
Munkaskogsvägen 3
566 35 HABO

438-2727
4382727

