
Adress Telefon E-post  Internet Org. nr 
Redhawks Support 0709-188324 info@rs96.se  www.rs96.se 802433-4115 
c/o Magnusson 
Regissörgatan 7 
215 83 Malmö 

Rödhöksnytt 
- Nyhetsbrevet för den hockeytokige 

 

V. 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsantal 

27 

Kommande match/er 

2011-08-11  kl. 19.30 

Sparta Sarpsburg (H) 

2011-08-12 kl. 19.00 

Sönderjysk (B) 

2011-08-20 kl. 15.00 

Växjö (B) 

 

 

Kommande RS-

aktivitet 

2011-09-16   

Resa till Mora 

Anmälda: 6 

2011-09-17 

Resa till Mora 

Anmälda: 0 

 

 

 

Om Rödhöksnytt 
Rödhöksnytt är ett nytt nyhetsbrev vi beslutat oss att starta för att hålla 

medlemmarna uppdaterade om resor, evenemang, matcher etc.  

Vi strävar efter att få ut information till fansen på ett snabbt och smidigt sätt.  

Rödhöksnytt kommer i din mail varje söndagkväll under säsong. Under 

sommarmånaderna kommer Rödhöksnytt istället varannan vecka. 

Har du något du vill ha med i kommande Rödhöksnytt kan du skicka ett mail 

till rodhoksnytt@rs96.se 

 

 
Gruppinformation & Styrelse 
Årets styrelse består utav Ordförande – Robin Billberg, Vice Ordförande –  

Robin Malmqvist, Kassör – Linda Magnusson, Sekreterare – Annica Henricson, 

Marknadsansvarig – Rickard Karlsson, Informationsansvarig – Kim Larsen, 

Evenemangsansvarig – Malin Westerdahl samt Tifoansvarig – Patrik Nilsson. 

Alla gruppansvariga kommer hålla möten med sina grupper minst en gång 

varannan månad. 

Känner du att du vill vara en del av någon utav våra grupper? Skicka iväg ett 

mail till: 

sponsor@rs96.se – Gruppansvarig Rickard Karlsson 

fest@rs96.se – Gruppansvarig Malin Westerdahl 

media@rs96.se – Gruppansvarig Kim Larsen 

tifo@rs96.se – Gruppansvarig Patrik Nilsson 

Vill du nå en enskild styrelsemedlem kan du skicka ett mail med 

fornamn.efternamn@rs96.se alternativt hela styrelsen på styrelsen@rs96.se  

Medlemskap 
Redhawks Support fortsätter att hålla sina låga medlemsavgifter, vilket innebär 

150 kronor för enskild medlem respektive 350 kronor för familj bokförda på 

samma adress. Det kommer som vanligt längre fram i sommar ett utskick med 

inbetalningskort men du kan redan nu betala in medlemsavgiften på Plusgiro 

600 69 96-0 och säkerställa ditt medlemskap för vad som kan bli den mest 

spännande säsongen på länge. Glöm inte skriva namn, adress, telefonnummer, 

personnummer och mailadress vid betalningen. Får du inte plats med allt på 
betalningen skicka ett mail med uppgifterna till linda.magnusson@rs96.se 

Bortapremiär 
Som ni alla förmodligen vet vid det här laget börjar vårt hjärtas lag borta mot 

Mora lördagen den 17/9. För att få bästa möjliga start på säsongen satsar 

Redhawks Support på att få ihop 2 bussar upp för att stödja våra pågar! 

Den första bussen avgår fredag 16/9 kl 09.00 och inkluderar övernattning 

(900+medlemsavgift), den andra avgår lördag 17/9 kl 05.00 

(500+medlemsavgift).  

 

Vill du följa med på resan, sätt in pengar på Plusgiro 600 69 96-0, 

glöm ej skriva namn och medlemsnr samt vad betalningen avser. 
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