TACK FÖR I ÅR!!!!

Bästa Handbollsspelare, ledare och föräldrar.
I skrivande stund så börjar vi så sakta avsluta årets handbollssäsong, ute börjar nu värmen komma,
snön smälta och sommaridrotterna börjar ta fart. Årets säsong kan sammanfattas som framgångsrik
där avslutningen med stora framgångar i Sundsvall Cup blev en krydda som vi för många hoppas gav
mersmak.
Till Er spelare vill vi rikta ett hjärtligt och varmt tack för i år- Ni har i alla lägen bidragit till att
klubbens ledord efterlevs. Tänker främst på Glädje och Gemenskap. Oavsett var vi i landet spelat,
tränat eller på annat sätt varit i kontakt med handboll så har Ni visat att Ni verkligen vet vikten av att
vara en bra lagkamrat. Det är glädjande att se att den andan finns inom klubben och att den sprids
inom alla åldrar.
Till Er ledare vill vi framföra ett stort tack för ett mycket väl utfört arbete. All den tid som Ni på och
utanför planen lagt ner på våra fantastiska ungdomar är få föreningar förunnat. Ni har visat att alla
får delta, utvecklas och ha roligt inom handbollen. Det är så vi bygger en förening som har roligt och
ständigt utvecklas.
Till Er föräldrar så säger vi jättetack för att vi får låna era fantastiska, underbara individer till barn. Att
se de yngsta i bollkul ta sina första trevande utvecklingssteg till att bli en fullfjädrad handbollsspelare
till våra äldsta flickor som tar ett stort ansvar och verkligen är några som de yngre verkligen ser upp
till är så inspirerande. Vi hoppas att Ni under året känt att vi tagit hand om Era ungdomar och att Ni
själva kunnat se Ert barns utveckling inom handboll, att de har roligt och känner gemenskap i
föreningen och laget. Vi vill också tacka Er för allt det extra Ni gör som vi ledare och tränare inte alltid
ser. Ni föräldrar är föreningens främsta resurs. Ingen nämnd och ingen glömd.
Med detta vill vi bara säga TACK till Er alla för ett otroligt bra och roligt år och hoppas på att vi får se
Er igen nästa år.
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