November 2022
Bästa Halliwickmedlemmar!
Snart går vi in i julmånaden och då ska vi så klart fira med
lucia och avslutning av detta verksamhetsår. Ett år då vi
glädjande nog har kunnat simma som vanligt och rest på
läger tillsammans och inte minst firat vår kära Halliwickgala.
Jag tror jag pratar för oss allihop när jag säger att det har
varit så roligt att vi har kunnat träffas igen!
Här kommer några datum att ha koll på:

Tisdag 13 december
❖ Luciafirande och julavslutning i Jakobsbergs simhall.
Luciatåget beräknas gå klockan 18.30. Vi avslutar med fika
runt klockan 19.00. Kanske dyker även Tomen upp lagom till
fikat…..
Mer information får du från gruppledarna.

Sista simtillfälle - hösttermin 2022
❖ Tisdag 13 december i Jakobsberg
❖ Söndag 18 december på Beckis
❖ Tisdag 20 december i Jakobsberg
OBS! vi har öppet för bad på egen hand utan ledare
❖ Torsdag 29 december på Beckis
OBS! vi har öppet för bad på egen hand utan ledare

Första simtillfälle - vårtermin 2023
❖ Söndag 8 januari på Beckis
❖ Tisdag 10 januari i Jakobsberg
❖ Torsdag 12 januari på Beckis

Boka också datum för Halliwickgalan!
❖ Lördag 13 maj 2023

Vi påminner om medlemsavgiften!

Den är fortfarande på låga 300 kronor per person och år!
Du betalar den för samtliga personer – simmare,
familjemedlemmar och personal/assistent som deltar i vår
verksamhet. För detta belopp kan du simma 3 gånger per
vecka, ofta med gruppledare, samt delta på sociala
aktiviteter och träffa kompisarna i Halliwickklubbarna.
Betalning sker till Doppingens bankgiro nummer 5763-5641.
Ange ”medlemsavgift 2023 namn och adress, personnummer
(alla siffror) samt mailadress”.
Betala medlemsavgiften senast den sista december 2022.
Ju snabbare du betalar desto lättare är det för oss i
styrelsen att se vad vi kan arrangera för kommande
verksamhetsår.

Har du frågor om medlemsavgiften? Då kontaktar du:
Nina Ejergård
mobil: 070 712 29 27 eller mail ninaejergard@hotmail.com.

Bästa hälsningar

Jakob Henriksson, ordförande, och styrelsen för
Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen

