Information inför försäljning av HIF LOTTEN säsongen 2019
Nu börjar det dra ihop sig till att Allsvenskan skall köra igång.
Om det är så att brandlarmet går och vi skall utrymma Olympia så skall vi samlas rakt
ut från vår ingång till klubblokalen mot cykelstället där jag kommer att finnas för att
bocka av Er att ni är ute och trygga. Skulle det vara så att ni inte kan ta Er fram till
mig så ring eller skicka SMS till mig så jag vet att ni är i säkerhet. Det vi har fåll lite
förhansinformation om är att preliminärt kommer man köra en övning på både
utrymning och att få in allt folk igen på ett säkert sätt och detta skulle ske i samband
med matchen HIF-Falkenberg 2019-05-25.
HIF LOTTEN
Även i år kommer den 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 kommer också att fortsätta att ta hjälp av Ungdomsavdelningen i HIF för att få
lagen att sälja lotter.
Vi har 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. Eller ni som skall sälja i pausen som också lämnar in kassorna efter
matchen..
Sist i detta brev så finns det ett schema för de första 7 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 31 mars.

Nedan kommer information angående första matchen 31 mars.
Inför matchen HIF-IFK NORRKÖPING 2019-03-31.
KOM IHÅG ATT ÄNDRA KLOCKAN MELLAN LÖRDAG OCH SÖNDAG.
(SOMMARTID)
Jag kommer att vara på plats från 15:00 i vår klubblokal där jag kommer att sitta och
dela ut ackrediteringar, lotter och växelkassor till Er.
Matchen startar 17:30 och insläppen öppnar 16:30 till arenan.
Bistro 1907 och Rio Lounge öppnar 15:30
Sportbaren öppnar 15:30 och här är det nytt insläpp så vi får se hur vi löser detta om
det är så att den som säljer där behöver fler lotter.
Har skickat mail till HIF för att se om kan jag få besked på hur mycket som är bokat i
de olika restaurangerna.
Har bara fått svar att det är bokat 128 bokade i Sportbaren.
Det skall finnas en ny bar under Östra läktaren och denna skall ersätta baren som
fanns uppe i Bistro 1907, detta skall bara vara en restaurang för bokade matgäster.
Från och med 17:00 tar Maria över min plats då jag skall vara med på innerplan och
lämna över checken på 300.000:- till ungdomsavdelningen.

Vem och vilken placering
Sportbaren

Thord Paulsson

Resturangen Västra

Krister Rignell, Håkan Gillesson, Christer Nilsson

Resturangen Östra

Ingrid Jönsson

Södra Insläppet

Ronny Barnholt, Maria Kyed

Sydöstra insläppet

Ia Gustafsson, Ewa Wendrup, Sol Britt Lundh Bruun, Inger Friis

Nordsvästra insläppet

Tommy Brogren

Östra Baren

Sara Hademark (Om det är OK för dig)

Springare

Anders Larsson

Redovisning

Ulf Andersson

Lotterikontrollant

Elisabeth Bengtsson

Spelschema 7 första hemmamatcherna
Söndag 31 Mars Klockan 17:30

IFK Norrköping

Måndag 15 April Klockan 19:00

Hammarby IF

Torsdag 25 April Klockan 19:00

GIF Sundsvall

Måndag 6 Maj Klockan 19:00

Djurgårdens IF

Onsdag 15 Maj Klockan 19:00

AIK

Lördag 25 Maj Klockan 18:00 eller 16:00

Falkenbergs FF

Söndag 2 Juni Klockan 17:30

Malmö FF

