Information inför försäljning av HIF LOTTEN säsongen 2018
Nu börjar det dra ihop sig till att Superettan skall köra igång.
Något vi har missat tidigare år är att bestämma var vi skall samlas vid en eventuell
utrymning av Olympia nu har vi bestämt att alla skall ta sig rakt ut från vår ingång mot
cykelstället där jag kommer att finnas för att bocka av Er att ni är ute och trygga.
Och det som är nytt med lotten i år är att den kommer att bli längre då vi har sålt en
bit av lotten till City Gross som har reklam på lotten. Det är så att om man lämnar in
den delen på City Gross så får man 20:- i rabatt om man handlar för 200:- så om
man har 5 lotter och handlar för 1.000:- så får man 100:- i rabatt vilket är vad lotterna
har kostat att köpa. Detta gäller på City Gross Höganäs, Hyllinge, Berga och
Ättekulla.
Vi har också gått ut till HIF´s Partner för att erbjuda dem en möjlighet att
prenumerera på HIF-LOTTEN antingen per match eller för hela säsongen. Vi
kommer också att fortsätta att ta hjälp av Ungdomsavdelningen i HIF för att få lagen
att sälja lotter.
Vi har också lagt till en QR-kod på våra lappar med Swisch numret för att det skall gå
lite fortare att Swischa till oss.
Ni hämtar lotter och växelkassor hos mig i klubblokalen cirka 1 ½ timme före avspark
och sen lämnar ni kassorna till mig när ni har sålt klart utom de som finns i
resturangen på västra sidan som kommer ner till mig efter matchen då jag är tillbaka i
klubblokalen.
Sist i detta brev så finns det ett schema för de första 8 matcherna på vilka dagar och
tider det är match.
Är det så att ni inte kan komma på någon match så vore jag väldigt tacksam om ni
meddelar mig så fort ni vet om detta antingen via Mail eller via SMS
(Matchdagen via SMS) så att jag kan planera hur vi skall placera ut försäljarna så att
vi täcker in så mycket som möjligt av Olympia och att ingen skall kunna säga att man
inte sett någon försäljare av HIF LOTTEN.
Sen är det möjligt att vi under resans gång får tänka om på placering av säljarna och
det som får styra detta är var folk kommer att välja att gå in eftersom man nu kan gå
in var man vill för att se gå till sin plats via fördelningsdäcket.
Skulle det vara så att ni behöver fler lotter när ni har sålt slut och det fortfarande är
tid kvar att sälja så får ni antigen komma in i lokalen och hämta fler eller ringa mig på
0705-92 79 57 så skickar jag Anders Larsson med fler lotter, även i år har jag bara
en springare att tillgå så det hade varit bra om ni som är mer än 1 försäljare på
respektive plats hade kunna komma och hämta själv hos mig.
Era ackrediteringar kommer ni få i samband med första matchen 8 april.
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Nedan kommer information angående första matchen 8 april.
Inför matchen HIF-ÖSTER 2018-04-08.
Jag kommer att vara på plats från 12:00 i vår klubblokal där jag kommer att sitta och
dela ut ackrediteringar, lotter och växelkassor till Er.
Matchen startar 15:00 och insläppen öppnar 14:00 till arenan.
När sportbaren och restaurangerna öppnar har jag inte fått någon information om.
Men det hade varit bra om ni kunde komma någon gång mellan 13:00 och 13:30 för
det kommer att vara en hel del jippo utanför från klockan 12:00 där några
lotteriförsäljare kan gå runt bland folket och sälja lotter.
Vem och vilken placering
Sportbaren

Thord Paulsson

Resturangen Västra

Krister Rignell, Håkan Gillesson, Christer Nilsson

Resturangen Östra

Ingrid Jönsson

Södra Insläppet

Ronny Barnholt, Sol Britt Lundh Bruun.

Sydöstra insläppet

Ia Gustafsson, Stefan Nymberg, Ewa Wendrup, Sara ?????

Nordsvästra insläppet

Tommy Brogren

Fördelningsdäcket

Maria Kyed

Springare

Anders Larsson

Redovisning

Ulf Andersson

Lotterikontrollant

Bo Hammarqvist

Spelschema 8 första hemmamatcherna
Söndag 8 April Klockan 15:00

Öster

Tisdag 24 April Klockan 19:00

Eskilstuna

Tisdag 8 Maj Klockan 19:00

GAIS

Söndag 20 Maj Klockan 17:30

Örgryte

Måndag 28 Maj Klockan 19:00

Jönköping S

Söndag 10 Juni Klockan 17:30

Degerfors

Söndag 24 Juni Klockan 17:30

Värnamo

Torsdag 2 Augusti Klockan 19:00

Norrby
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