
Information FC Hessleholm Flickor 09/10 
 
 
Träning & Matcher 
Vi kommer att skicka en kallelse till alla träningar och matcher framöver, detta för att kunna 
planera både träningar och matcher så bra som möjligt. Där ser ni även på vilken plats och 
vilken tid träningen eller matchen är. 
 
Nytt för i år är att vi kommer ha ”prova på” träningar då vi tar emot nya tjejer i laget. Dessa 
perioder är vecka 16-17 & vecka 34-35, då får man komma och prova på fotboll och efter 
några träningar avgöra om man vill träna vidare eller inte. 
 
I år kommer vi att ha 2 lag i seriespel, lagindelning kommer närmare seriestart, som ej ännu 
är spikad. 

 
Medlems- & Träningsavgift 
Ni går själva in och blir medlemmar på: 
www.fchessleholm.se 
Klicka där på ”Bli Medlem” och fyll i de uppgifter som anges. 
Vi är lag F09/10 
För att få träna och spela matcher måste man vara medlem. 
För föreningens medlems- & träningsavgift får ni följande: 

- Träning 2 ggr/vecka 

- Seriespel 

- Bollar, koner, västar planhyra etc. 

Föreningen har även olika aktiviteter och försäljningar där viss procent går till föreningen och 
en viss procent till laget. 
 

Träningskläder 
Om man vill köpa träningskläder i FC Hessleholm´s färger kan man göra på två olika vis: 

1. Gå in på denna hemsida och beställa via nätet.  
www.team.intersport.se/fc-hessleholm 

2. Gå in på Intersport i Hässleholm och beställ i butiken, fråga efter FC Hessleholm´s 
sortiment. 

 
 

Cuper/Träningsläger/Avslutningar 
Varje år ska laget åka på någon cup och vi har även en del aktiviteter som tex träningsläger, 
bowling, grilla korv efter träning etc. 
Detta får vi i laget själva tjäna ihop pengar till, det är alltså ingenting som ingår i någon 
medlems- & träningsavgift. 
Ett gemensamt beslut är taget om att vi ska sälja ägg för att tjäna ihop dessa pengar. 
 
 

 

http://www.fchessleholm.se/
http://www.team.intersport.se/fc-hessleholm


Gothia Cup  
I planeringen för laget ligger även Gothia Cup 2022/2023.  
(Eller någon annan större cup) 
Likaså här är ett gemensamt beslut taget om att vi ska sälja  
ägg för att tjäna ihop dessa pengar. 

 
Äggförsäljning 
Alla flak ägg som säljs kommer att gå till ovanstående aktiviteter. 
Slutar man i laget så tillfaller det man tjänat in laget och går således inte att plocka ut. 
 
Inga pengar är heller öronmärkta till någon spelare utan tillhör den gemensamma lagkassan. 
Börjar det nya spelare, så gäller samma regler för dom som för alla andra. 
 
Äggförsäljningen är absolut inget krav. Om man väljer att sälja gör man så gott man kan. 
Dock är det så att dom som inte säljer ägg, får själva bekosta det som vi gör utöver vad som 
ingår i medlems/träningsavgiften. 
 
Bonden som vi köper äggen från har önskemål om att få beställningen 7 dagar innan leverans, så 
därför behöver alla lämna sin beställning till Charlie via sms (till 070-839 88 12) senast 8 dagar före 
leveransdatum enligt nedan. 
 

2021 Äggbeställning  
April:  sista dag för beställning onsdag 21/4  leverans torsdag 29/4 
Maj:  sista dag för beställning onsdag 19/5  leverans torsdag 27/5 
Juni:  sista dag för beställning tisdag 15/6  leverans onsdag 23/6 
Juli: UPPEHÅLL 
Augusti: sista dag för beställning onsdag 18/ leverans torsdag 26/8 
September:  sista dag för beställning onsdag 22/9  leverans torsdag 30/9 
Oktober:  sista dag för beställning onsdag 20/10 leverans torsdag 28/10 
November: sista dag för beställning onsdag 17/11 leverans torsdag 25/11  
December: PAUS 
 
Äggen hämtas på Norra Kringelvägen 37 efter kl 17.00 på leveransdagen.  
Senast tre dagar efter leveransdagen swishas betalningen till lagets konto (lagkassa 09/10)  
Swish nummer: 123 21 655 61. 
 
För eventuella frågor ring: 
Andreas Lindh  070-6581926  Träningar, matcher etc. 
Malin Kristensson 076-1866756  Äggförsäljning/Lagkassa 
 
 

 
Ytterligare information om FC Hessleholm finner ni på vår hemsida:  www.fchessleholm.se 

 
 

Med vänlig hälsning 
 

Tränarna & Föräldrargruppen. 



 
 


