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- Nyhetsbrevet för den hockeytokige
Avslutningspaketet 2016
Grundserien börjar gå mot sitt slut, endast 13 matcher återstår, av dessa är
6 st på bortaplan och till 2 st kommer Redhawks Support att ordna bussresor.
Lördagen den 20 februari går färden till Karlstad där ett möte med Färjestad
väntar. Färjestad är ett klassiskt SHL-lag och senast Redhawks Support hade
resa till Karlstad var den 18 november 2006 då 44 Redhawkssupportrar
hejade fram Malmö till en poäng. Nu hoppas vi bli fler än senast och få med
oss alla tre poängen hem till Malmö.
Bussen avgår kl. 07.30 från Malmö Arena.

Medlemsantal
422

Kommande matcher/er

2016-02-02
Örebro (H)

Årets sista planerade resa går till Ängelholm den 4 mars och ett derby som
har alla förutsättningar att bli riktigt häftigt. Matchen spelas en fredag i 50de
omgången med ett returmöte i Malmö Arena dagen efter.
Denna matchen vet vi att ni inte vill missa, samtidigt är det kanske viktigare
än någonsin att vi har riktigt mycket Malmösupportrar på plats som kan
stötta laget under hela matchen. Matchen kan betyda mycket för den slutliga
tabellplaceringen och naturligtvis vill vi avsluta säsongen med två
derbysegrar. Bussen till Ängelholm avgår kl. 17.20 från Malmö Arena.
Priset för avslutningspaketet där Färjestad och Rögle ingår kostar 450 kr och
då ingår matchbiljetter. Medlemskap i Redhawks Support är ett krav.
Endast resan till Karlstad kostar 400 kr och endast Rögle kostar 150 kr.
Anmälan till resorna sker hos Redhawks Support på Malmö Arena, alternativ
via Plusgiro 600 69 96-0 eller Swish 123 181 35 34. Glöm inte märka
betalningen med ditt namn och vad betalningen avser!

2016-02-04
Skellefteå (H)
2016-02-06
Modo (B)

Kommande RS-aktivitet
2016-02-20
Färjestad
Anmälda: 3
2016-03-04
Rögle
Anmälda: 3

Vill man endast köpa biljett till Rögle så kostar de 100 kr och kommer att
börja säljas till medlemmar i Redhawks Support på Malmö Arena i samband
med hemmamatchen mot Växjö den 18 februari.
Söndagen den 27 februari vid hemmamatchen mot Karlskrona släpps
eventuella kvarvarande biljetter till samtliga.

2016-06-11
20-årsjubileum
Anmälda: 0

Redhawks Support fyller 20 år!
2016 är det 20 år sedan Redhawks Support grundades och det ska vi
naturligtvis fira ordentligt!
Lördagen den 11 juni kommer det att hållas en storslagen jubileumsfest på
Kockums Fritid. Planeringen har precis startat men vi vågar redan nu lova en
oförglömlig kväll som ingen vill missa. Det kommer bli fina hedersgäster,
liveband, historiska tillbakablickar, god mat och dryck, vänner från förr och
nu, överraskningar med mera.
Festen startar med mingel kl. 18.00 och pågår till in på natten.
Vi hoppas på riktigt stort deltagande så alla som har varit medlemmar under
de senaste 10 åren är välkomna att anmäla sig. Är man medlem säsongen
2015/2016 kostar festen endast 150 kr, för de som varit medlemmar minst
en säsong under de senaste 10 åren kostar festen 200 kr.
Anmälan görs hos Redhawks Support på någon av de återstående
hemmamatcherna alternativt genom att betala in anmälningsavgiften till
Plusgiro 600 69 96-0 eller Swish 123 181 35 34. Glöm inte att skriva ditt
namn samt att betalningen avser 20-årsfest om du betalar in på Plusgirot
eller via Swish.
Sista anmälningsdag är måndagen den 30 maj.
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