
 



Kiruna IF, Kiruna IF Ungdom och Kiruna City 
hälsar er varmt välkommen på första upplagan av 

KIRUNA HOCKEYGALA ”startskottet för ett unikt samarbete”  

LÖRDAGEN DEN 24 AUGUSTI 2019 
KLOCKAN 18.00 I STADSHUSET KRISTALLEN 

PROGRAM 

• Mingel med snittar och bubbel 

• Invigningstal av Gunnar Selberg 

• Sittande två rätters middag inkl dryck 

• Möjlighet att mingla med våra A-lagsspelare, sportgrupper,  
styrelser och ledare från alla 3 föreningar 

• Musik från fantastiska ON THE HOUSE 

• Tillfälle att lyssna till och få insikt om våra gemensamma 
framtidsplaner. 

 ”Kiruna är en hockeystad och ska fortsätta vara det, nu tar vi 
 steget mot en ännu större satsning.” 

• Utmärkelser 
 
Fler överraskningar under kvällen. 
 

Pris:  

2000:- per kuvert  On The House underhåller 

Gunnar Selberg 



SYFTE: 

• VI tror att ett samarbete kommer göra oss starkare, Vi vill därför 

ha ett gemensamt startskott för alla inbladade, där Våra viktiga 

samarbetspartners, ledare och spelare blir dom första att höra på 

Våra visioner om framtiden. 

• VI tror att det är viktigt för Våra samarbetspartners att få träffa 

varandra, en fin möjlighet till ett nätverkande med likasinnade. 

• VI vill visa Våra samarbetspartners hur mycket Ni betyder för oss 

och vi vill därför bjuda in Er till att träffa alla som jobbar hårt för 

våra föreningar. 

• VI vill svara på Era frågor och lära känna Er. Det är Ni som tillsam-

mans med vårt hårda jobb gör Vår framtid. 

• VI tänker att Ni som vår samarbetspartner har möjlighet att skicka 

vidare en inbjudan till en ny eventuell sponsor, som också har  

möjlighet att lyssna av hur Vi jobbar innan man bestämmer sig för 

om man vill bidra till vår framtida satsning. 

VI vill att detta ska bli ett återkommande event som startskott 

på en rykande färsk säsong år efter år. 



 

Skicka Din anmälan senast 31 juli 2019 till: 
 

kirunahockeygala@gmail.com 

OBS! Anmälan är bindande! 

Begränsat antal platser! Först till kvarn, så vänta inte! 

Missa INTE årets bästa, trevligaste och roligaste händelse! 


