Rödhöksnytt

V. 09

- Nyhetsbrevet för den hockeytokige
Årets Rödhök!
Säsongen är på väg att bli som vi hoppats på, att vårt älskade Malmö
Redhawks klarar sig kvar i den högsta ligan SHL och att man gör det utan
kval. Därmed är det också troligt att det bara återstår två hemmamatcher
och vi kommer dela ut priset, som vi delat ut sedan våren 1997,
Årets Rödhök.

Medlemsantal
427

Kommande matcher/er

2016-03-02
Brynäs (H)

Som vanligt kommer man att kunna rösta på samtliga spelare i årets lag. Vi
vill ha följande av er: Namn på spelaren i Malmö Redhawks som ni röstar på,
ert namn samt ert medlemsnummer. Ni röstar genom att lägga ett mejl till
info@rs96.se eller på matchen mot Brynäs på onsdag. Det kommer att finnas
blanketter i "buren" på arenan och klockan 22.00 på onsdagkväll kommer
allting att räknas ihop.
En röst per medlem och endast röster via mejl och via blanketten som finns
tillgänglig i buren.
Förra säsongen var det Nicklas Jadeland som vann priset och det första priset
delades ut säsongen 1996-1997. Flera stora spelare i historien har fått priset,
bland annat nuvarande sportchefen Patrik Sylvegård. Priset är ett
vandringspris.

2016-03-04
Rögle (B)
2016-03-05
Rögle (H)

Kommande RS-aktivitet
2016-03-04
Rögle
Anmälda: 93

Glöm nu inte rösta fram den spelaren ni tycker har varit den mest
framstående i årets Malmö Redhawks. Senast onsdag vill vi ha er röst!
Rögle borta
Säsongen går in i ett intensivt skede nu med en spännande slutspurt och
säsongens sista resa ser ut att gå av stapeln när vi tar oss an Rögle på fredag i
Ängelholm.
Det finns endast ca 40 biljetter kvar till bortasektionen, som ni antingen köper
löst, eller med bussresa. På hemmamatchen mot Brynäs på onsdag säljer vi de
sista platserna.
Ni köper lösbiljett för 100 kronor och ni köper bussresa plus biljett för
150 kronor. Tänk på att köpa det i god tid för det är väldigt troligt att vi säljer
slut varenda plats och vi har inte fler biljetter och bussplatser än vad
bortasektionen kan erbjuda!
Bussresan avgår från Malmö Arena klockan 17.20 på fredag och ni som köper
lösa biljetter får givetvis ta er dit på egen hand. Medlemskrav råder för att åka
med på bussresan, men blir ni medlemmar nu så täcker medlemskapet även
hela nästa säsong.
Valberedningen behöver förslag
Säsongen går som sagt mot sitt slut och det är dags att börja blicka framåt
mot nästa säsong. Som det ser ut nu så står samtliga poster i styrelsen tomma
förutom Informationsansvarig där vår trogna ledamot Kim Larsen har aviserat
att han kan tänka sig att fortsätta kämpa på. Är du själv sugen, eller känner du
någon som skulle kunna vara lämplig att driva Redhawks Support vidare i
framtiden så hör av dig till valberedningen på valberedningen@rs96.se
Adress
Redhawks 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
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