
 

 

 

 

Inbjudan 

  

 

 

 
En galakväll för alla som älskar sin förening och föreningslivet, som känner  

att det är en förmån, att få tillhöra något  

som man brinner lite extra för. 

 

 

 

              
 
 

                                    Hylte 

IDROTTSGALA 
                   2013 

 
Under 1 års tid har vi i Idrottsgalans kommitté arbetat för att få 
till denna gala till ett speciellt minne för alla arbetskrafter inom 

föreningarna.  
 

Vi vill hylla alla, de på plan, på banan, i skogen, i spåret, i kiosken, 
de som kör, klipper gräs, skottar snö, sprutar snö, ja alla!!  

Därför ställer vi till med den första Idrottsgalan i Halland.  
 

Vi har fått in många nomineringar. Vår jurygrupp har nu utsett 3 
i varje kategori. Snart kommer dessa nominerade att synas i 

Hallandsposten där det då är fritt fram att börja rösta fram en 
vinnare i varje kategori.  

 
Nu hoppas vi att er förening med så många medlemmar som möjligt 
vill komma och gästa vår Idrottsgala. Detta kommer att bli en kväll 

som går i sportens tecken med mingel, god mat, underhållning, 
prisutdelning och dans. 

 
Kom och hylla våra duktiga föreningsmänniskor 

– du är ju en av dem 
 
 

 
Anna Larsson, Anna Lönnergård, Gunnar Johansson, 

Leif Nilsson, Emil Axelsson och Monica Jakobsson 

 
 

              
 
 

                                    Hylte 

IDROTTSGALA 
                   2013  
 
 

28 september kl 18.00 
på Bilopalen i Hyltebruk 

 
18.00 mingel 
19.00 middag, prisutdelning och underhållning 
21.00 Dans till Sampo The Coverband  
Bandet spelar hits från 70, 80 och 90 talet. 

 
 

299:-/pers  
sätts in på  kontonr 8346-9 30768808  

senast den 15 september 
mejla deltagarnas namn til l  idrottsgalan@gmail .com 

 
 

 
 

              
 
 

                                    Hylte 

IDROTTSGALA 
                   2013  
 
 

28 september kl 18.00 
på Bilopalen i Hyltebruk 

 
18.00 mingel 
19.00 middag, prisutdelning och underhållning 
21.00 Dans till Sampo The Coverband  
Bandet spelar hits från 70, 80 och 90 talet. 

 
 

299:-/pers  
sätts in på  kontonr 8346-9 30768808  

senast den 15 september 
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299:-/pers 
 

Hur anmäler du dej? 
Förening: 

Betala till kontonr 8346-9 30768808  
skriv er förening i ämnesraden mejla sedan 

deltagarnas namn till idrottsgalan@gmail.com 
Privat: 

Betala in till kontonr 8346-9 30768808 skriv 
era/ditt namn i ämnesraden mejla sedan era/ditt 

namn till  idrottsgalan@gmail.com 
 

Senast 15 september 
 

Mejla även om det finns allergier. 
 
 

 
 

 


