
  

Månadsbrev mars 2017 

 

Hejsan! 

 

Mars är redan förbi och i skrivande stund har det redan hunnit bli femte april. 

 

Vi fortsätter att påminna er att mejla till Anders Modd, anders.modd@hufb.se om 

ni vill få detta månadsbrev digitalt, istället för via papper. Det underlättar mycket 

för oss, samt att vi spar på miljön. Hittills är det bara tio stycken som har sagt till 

att de vill ha månadbrevet via mejlen.  

 

Vill ni ha hem fler flyers för att marknadsföra oss så får ni gärna höra av er. 

Om ni vill kontakta oss och inte har tillgång till mejl så får ni våra kontaktuppgifter 

här: 

Anders Olsson Innebandy  Tfn 010-454 11 52 

Anders Modd Fotboll   Tfn 073-274 20 13 

Eva Sundqvist Friidrott   Tfn 070-664 05 76 

Magnus Olsson RIG-ansvarig och friidrott  Tfn 073-274 20 14 

Oskar Sjöholm Motionsidrott   Tfn 073-043 94 85 

Per Jonsson Friidrott och Motionsidrott Tfn 073-460 25 90 

 

Alla kontaktuppgifter hittar ni här: http://www.hufb.se/idrottsgymnasiet/kontakt 

 

 

 

Följ oss på Facebook, sök på 

Idrottsgymnasiet Bollnäs!  

Gilla vår sida och dela gärna. 
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Skol-SM 2017 

Nu har vi bestämt datum för årets Skol-

SM i Bollnäs. 

Tisdag 21 november kör vi fotboll på 

dagtid och friidrott på kvällen. 

Onsdag 22 november kör vi innebandy. 

Vi hoppas på att många av er kommer 

och hejar på våra duktiga elever! 

 

 

Läger 

Årets utlandsläger närmar sig med 

stormsteg. Redan nu börjar det pirra lite och 

en känsla av nervositet, upprymdhet och 

längtan börjar att infinna sig. 

Under vecka 17 kommer alla som ska med 

på lägret att få hem ett brev med all viktig 

information. 

 

 

Vi åker från Höghammarhallen kl. 02.00 den 31 maj. 

Våra flygtider är följande: 

31 maj utresa kl. 07.20 med flight DY4275. Anländer i Portugal kl. 10.50 

7 juni hemresa kl. 11.35 med flight DY4276. Landar på Arlanda kl. 16.55 

 

Redan nu kan ni komma ihåg att beställa 

hem det blåa sjukförsäkringskortet från 

Försäkringskassan. Det kortet måste alla ha 

med sig på resan.  

 

 

Idrottsliga Hälsningar 

 

Från oss Tränare på Idrottsgymnasiet 

Bollnäs den 5 april 2017 


