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NYHETSBREV 
 VELKOMMEN TIL FJELLHAMMER IL. 

Håndball sesongen er endelig i gang med kamper og 

treninger. Damelaget begynte sesongen på hjemmebane 

med seier mot Skrim Kongsberg mens herrelaget tok turen til 

Bergen og kom hjem med seier og tap. Juniorlagene skal krige 

for plass til Lerøy neste dager og breddekamper spilles tett. 

Vi håper at flere kommer i hallen og støtter lagene våre. 

Sammen er vi sterkere! 

 

Følg oss på sosiale medier 

Vi har bestemt oss for å kjøre en felles Facebook side hvor vi ser frem til enda mer samhold 

og engasjement. Den overføring skjer i løpet av neste uke og vi anbefaler alle å følge 

Fjellhammer IL. Dame- og herrelaget blir mer aktiv på Instagram kontoene hvor de gir innsyn 

i treningsuka, kamper og flere morsomme saker. Fjellhammer IL er også på Twitter og 

Instagram.   

 

Påmelding til Bonaqua Cup 2017 

Vi jobber disse dagene med å få i gang påmelding til neste års Bonaqua Cup. Vi gleder oss og 

ser frem til enda flere påmeldte lag i 2017.  

 

Salg av sesongkort er godt i gang 

Vi opplever at dere er godt fornøyd med salg av sesongkort og det 

setter vi stor pris på. Vi har bestemt å ikke øke prisen ut september. For 

kun kr 990 kan du se alle kamper i regi av Fjellhammer IL. Det lønner 

seg fort å kjøpe kort om du er glad i håndball og kommer på flere 

kamper over sesongen. Kjøp kort her: 

https://my.mca.sh/s/yeNJD/m/ccc31 eller skanne QR-koden.  

 

Håndballskole og Teknisk Håndball-Camp 

I høstferien kjører vi ny runde med håndballskole og håndballcamp. Siste runde var stor 

suksess og vi forventer samme denne gangen. Påmelding er åpen, vi anbefaler deg å være 

rask, spesiell til håndballcamp hvor vi har begrenset antall spillere.  

Håndballskolen (klikk her) - Håndballcamp (klikk her)  

 

Sponsorer 

Vi er godt i gang med sponsorater og vil fra neste nyhetsbrev presentere nye og gamle 

sponsorer samt medlemsfordeler ved disse avtalene. 

https://www.facebook.com/fjellhammeril/
https://twitter.com/fjellhammer_il
https://www.instagram.com/fjellhammer_il/
https://my.mca.sh/s/yeNJD/m/ccc31
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSSqHRygr8VmCyOdJJ3UKeNPP_kZ7CFRjZro_8mlnc8v_wtQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHH_kbNRxNVUK9uG2TZQ6u0tTdWtH3ewYi86jHbxCIKUkM8w/viewform

