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- Nyhetsbrevet för den hockeytokige
Extrainsatt sportlovsresa till Frölunda i samarbete med Redhawks!
Den 25 februari, mitt på sportlovet möter Redhawks Frölunda borta i
Scandinavium. Vi har fått förfrågningar kring denna match och har
tillsammans med Redhawks bestämt att sätta in en extra bussresa utan
medlemskrav. Laget behöver stödet kanske mer än på länge, det är sportlov
och det kommer att rulla en separat familjebuss som kommer att vara
alkoholfri, med en lugn stämning, Hawkan kommer att finnas på läktaren och
förhoppningsvis kan det bli många små Redhawkssupportrars första
bortaresa.

Medlemsantal
424

Kommande matcher/er

2016-02-16
Luleå (B)

Resan kräver alltså inget medlemskap varken i Malmö Redhawks eller
Redhawks Support utan är ett gemensamt arrangemang där vårt enda mål är
att ha riktigt många Redhawkssupportrar, stora som små, på plats för att
stötta laget.
I resan ingår buss tur och retur, matchbiljett och mat på McDonalds på
ditresan. Priset är 250 kr och bussarna avgår kl. 14.00 från Malmö Arena.
För att bussarna ska rulla krävs det att minst 35 personer anmäler sig till
respektive buss.

2016-02-18
Växjö (H)
2016-02-20
Färjestad (B)

Kommande RS-aktivitet

Anmälan sker hos Redhawks Support i foajén på Malmö Arena i samband med
någon av hemmamatcherna mot Växjö och HV71, där kan du betala kontant
eller med swish. Du kan även anmäla dig genom att sätta in 250 kr på
Redhawks Supports Plusgiro 600 69 96-0 eller Swisha till 123 181 35 34.
Märk betalningen med Frölunda, ditt namn samt vilken buss du vill åka med.
Får du inte plats med all information vid betalningen så märk den endast med
ditt namn och skicka ett kompletterande mail till info@rs96.se
Glöm inte anmäla er!
Säsongen går in i ett intensivt skede nu med en spännande slutspurt och det
händer mycket. Det är 10 matcher kvar i grundserien och vi ska hinna med
bl.a. Jussi Night, Hockeyns Dag och ett derby på hemmaplan samt tre
bortaresor.
Samtidigt rullar planeringen vidare inför 20-årsjubileumet som går av stolpen
lördagen den 11 juni på Kockums Fritid.
På torsdag i samband med hemmamatchen mot Växjö är det sista chansen att
köpa avslutningspaketet, för 450 kr får du resa till Färjestad och Rögle och
matchbiljett ingår som vanligt. Medlemskap i Redhawks Support är också som
vanligt ett krav för dessa resor. Vill du endast åka till Färjestad är det också
sista anmälningsdag på torsdag och då kostar resan 400 kr.
Jubileumsfesten kostar 150 kr för de som är medlemmar för innevarande
säsong och 200 kr för de som varit medlemmar minst en säsong under de
senaste 10 åren.
Kom ihåg:
18 februari: Sista anmälan för avslutningspaket och Färjestad (450 kr/400 kr).
23 februari: Sista anmälan för resa till Frölunda (250 kr)
2 mars: Sista anmälan för resa till Rögle (150 kr)
30 maj: Sista anmälan till 20-årsjubileumet (150 kr/200 kr).
Adress
Redhaw ks Support
c/o Magnusson
Regissörgatan 7
215 83 Malmö

Telefon
0709-188324

E-post
info@rs96.se

Internet
www.rs96.se

Org. nr
802433-4115

2016-02-20
Färjestad
Anmälda: 18
2016-02-25
Frölunda
Anmälda: 2
2016-03-04
Rögle
Anmälda: 15
2016-06-11
20-årsjubileum
Anmälda: 8

