
 

 

Hej och välkomna till LUGI HF F06. Här kommer lite information om du är sugen på att fortsätta spela 
handboll och ha roligt tillsammans med oss. 
 
Träningstider säsongen 16/17: 
Tisdagar 17-18.00 (Victoria) 
Torsdagar 17-18.30 (Victoria) 
 
Registrera sig i LUGI: 

 Gå in på LUGI:s hemsida: http://www.lugihandboll.se/; scrolla ner och klicka på en ruta där det 
står MEDLEMSAVGIFTER 

 Klicka på länken Ny medlem. Fyll i formuläret och klicka dig vidare. När allt är klart så kommer ni 
att få en bekräftelse skickad till dig. 

 Nästa steg är att ni kommer att få en faktura skickad till er (kan ta ett tag då det hanteras 
manuellt). Kostnad för säsongen 16/17 (i praktiken Sep’15 – Juli’16) är för helåret 1.800:-. 

 I medlemsavgiften ingår ca 75 träningar; ca 25 seriematcher; Lundaspelen, Malmöspelen samt 
rabatterad kostnad för Partille Cup; Matchbiljetter till föräldrar de gånger vi är ”Dagens Lugilag”. 

 Notera att för att spela Lundaspelen måste man hjälpa till vid 2 pass under Lundaspelen. 
 

Kalender för F06 säsongen 16/17 

 Vi kommer att spela med 2 lag (i F06 Serie A och B); i Serie A är det 30 matcher och i Serie B är 
det 24 (för det mesta spelar vi 2 matcher per tillfälle…)  

 Vi kommer även att ställa upp i ett antal turneringar men vilka är ännu inte bestämda (dock blir 
det Lundaspelen (27-30/12); Malmöspelen (Maj); Partille Cup (3-8 Juli) 

 Parallellt till detta kommer vi att försöka få till några alternativa social aktiviteter (typ 
övernattning, grillning etc.) 

 
Hemsida 
Vi har en hemsida där all information läggs ut: http://www.sportadmin.se/hemsida/start/?ID=95827. 

Vi finns även på Facebook (Lugi-F06)  
 
Kontaktpersoner: 
Tränare:  Martin Edbladh martin.edbladh@gmail.com  0705 - 27 14 10 
 Lena Bengtsson paulena@telia.com 0734 - 48 52 10 
 Patrik Ekdahl patrik74ekdahl@gmail.com 0708 - 20 36 54 
 Sofie Oxlin sofie_fii@hotmail.com 0734 - 48 36 33 
 
Admin: Ulf Palmblad ulf.palmblad@tetrapak.com 0733 - 36 35 61 
 
Har ni några handbolls-/träningsrelaterade frågor kontakta någon av Tränarna. För mer 
praktiska/administrativa saker kontakta Ulf. 

Information till nya medlemmar – Säsongen 2016/17 
2016-08-30 
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