Vi syns på Byvallen 2020
– Bli en viktig partner till Hemsjö IF
Hemsjö IF är en mycket livaktig förening i kommunens utkanter,
Vår verksamhet – inte minst på ungdomssidan – blomstrar som
aldrig förr. Vi är inte ute efter de stora segrarna utan vill vara den
lil¬la föreningen med ”det stora hjärtat”. En förening med plats för
alla som är intresserade av idrott – oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar.
Vår verksamhet skall präglas av idealism, glädje, gemenskap och
utveckling – såväl sportslig som social. Fair play är något vi ska
tänka på i alla lägen. I Hemsjö IF tar vi alla ansvar, säger HEJ och
bryr oss om varandra och våra medmänniskor. En klubb eller ett
lag består inte av en eller ett fåtal individer – det består av många
olika individer där alla är personer med behov, önskemål och visioner. Tänk vilken kraft om man kan lyfta alla dessa personer lite
och hjälpa dem att nå sina visioner. Och vilken start i livet!!!
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En genuin föreningsidé
Se inledningen – den lilla föreningen
med ”det stora hjärtat”!

Allt bygger på ideellt arbete

All verksamhet bygger på ideellt arbete. Vi har inte
ens någon kanslist eller vaktmästare utan all administration, gräsklippning, linjering, renoveringar etc.
sköter ledare, övriga funktionärer och engagerade medlemmar och föräldrar tillsammans på vår fritid.
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Här råder total jämlikhet

Som enda fotbollsförening i Alingsås kommun kan vi
stolta presentera verksamheter för såväl herrar som damer
liksom för pojkar och flickor. Inte minst vår ung-domsverksamhet engagerar ca 300 pojkar och flickor – och årligen startas
en ny kull upp där tjejer och killar spelar ihop.
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Vi gillar bandy

I Hemsjö IF håller vi liv i den gamla anrika bandyn.
Vårt representationslag spelar i division tre, vilket här betyder bäst i kommunen, 2019 & 2020 stod vi som segrare!

År 2020 har börjat kämpigt med Covid-19 utbrottet. Tack vare
många ideella insatser och tydliga regler har vi dock kunnat fortgå med utomhusträningar och vissa sociala aktiviteter utomhus,
framförallt för våra ungdomar. Att hålla planer och utrustning
i skick för att sporra våra ungdomar till att deltaga och få den
viktiga tillhörigheten och fysiska aktiviteten kostar dock pengar
– utöver den ideella tid som våra ledare och andra funktionärer
lägger ned.
Just därför vänder vi oss till dig och ditt företag med en
för¬hoppning om att ni vill bidra till vår verksamhet som bedrivs
helt på ideell basis. Och som hjälp på vägen ger vi dig här: 12
goda skäl att stötta just vår verksamhet:

12 goda skäl att stötta just vår verksamhet:
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Vi månar om våra äldre
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En välskött anläggning
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Regnbågsflaggan vajar på Byvallen

Våra pensionärer träffas två gånger per vecka på Byvallen
för gymnastik (måndagar) och boule (onsdagar) med efterföljande fika. Några mycket uppskattade aktiviteter. För dem
som inte haft möjlighet att själva ta sig till Byvallen hjälps vi åt med
skjuts fram och åter. En ny bouleplan har precis färdigställts för att
möjliggöra att fler pensionärer deltager.

Vi äger vår egen anläggning som består av ett klubb¬hus,
en kiosk, en elvamannaplan och två sjumannaplaner med
gräs, en näridrottsplats med konstgräs samt en grusbelagd
niomannaplan och en boulebana. En anläggning som vi vårdar
mycket ömt och som vi strävar efter att hålla i gott skick för många
och intensiva aktiviteter.

Hemsjö IF tog tidigt ställning i debatten kring
ALLAS LIKA VÄRDE och på Byvallen vajar regnbågsflaggan i topp! Från och med säsongen 2018 bär alla våra kaptener en regn¬bågsfärgade kaptensbindel.
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En mängd trevliga arrangemang

Utöver våra fotbolls-, bandy- och pensionärsverksamheter arrangerar vi också en rad publika evenemang.
Som exempel kan nämnas vår Sommarproffsskola som
omfattas av alla mellan 8 och 15 år. En aktivitet som årligen
lockar uppemot 100 ungdomar att under några dagar på sommarlovet få känna sig som ”proffs” på Byvallen.
Vi bjuder även in till Byvallens Dag som är en riktig ”familjehappening” där vi blandar fotbollsmatcher med hoppborgar,
tipspromenader, ”speed shooting”, epa-traktoruppvisningar
m.m. En aktivitet som brukar locka flera hundra besökare att
umgås under trevliga former och där många tankar och planer
finns på nya aktiviteter beroende på ekonomiska möjligheter.
Lägg därtill vår uppskattade julbasar som vänder sig till alla
boende området och kommunen och som ägt rum i över 40
år. En mycket viktig aktivitet för föreningen och en kär fritidsaktivitet för bygden.
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Årets landsbygdsförening

Som ett mycket gott bevis på en väl fungerande
verk-samhet blev vi 2015 tilldelade priset Årets
Landsbygdsförening av Västergötlands Fotbollförbund.
Något vi är mycket stolta över.
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En stödfond som hjälp
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En näridrottsplats för alla
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En aktiv förening även i svåra tider

I enlighet med vår policy har vi en ambition och strä¬van
att alla barn och ungdomar som så önskar ska ha möjlighet
att delta i våra verksamheter. För att de ekono¬miska förutsättningarna inte ska vara ett hinder har Hemsjö IF startat en stödfond dit
man vid behov kan vända sig med en ansökan, som till exempel
kan gälla bidrag till utrustning och deltagande i cuper eller läger.

För några år sedan byggde vi en så kallad näridrotts¬plats
som kan beskrivas som en handbollsplan med konstgräs
och sarg. Här kan man spela fotboll, handboll, basket, tennis,
innebandy med mera och här är det fritt fram för var och en i
bygden att ”husera”. En mycket uppskattad samlingsplats bland
barn/ungdomar och familjer.

I dessa coronavirustider tar ideella föreningar mycket stryk.
Allt tyder på att utevistelse och att röra sig har goda effekter
på immunförsvar och ger oss möjligheter att klara virusutbrottet
bättre under förutsättning att man följer folkhälsomyndighetens råd
och riktlinjer. Att hålla en idrottsförening i gång i dessa tider kräver
dock kreativitet, utbildning, tydlighet och insatser som går utöver
det normala, vilket bidrager till ökade kostnader. Men är det inte
nu vi behövs om mest?

Och behöver du fler skäl till varför just du och ditt företag borde stötta Hemsjö IF
med en slant så tveka inte att kontakta oss för en träff på Byvallen så berättar vi mer
om vår verksamhet. Nedan hittar du några olika ”paket” att välja mellan. På återhörande!

Byvallen Diamant 10.000:-

Byvallen Silver 5.000:-

Samma innehåll som Byvallen Guld nedan och där minst
2.500 kronor öronmärks till Hemsjö IFs årliga Julbasar som
lockar mängder av besökare. På basaren finns egentligen inga
begränsningar för egen exponering och upplägget för detta
diskuteras fram i samförstånd.

• Plakett på sponsortavla
• Logotyp på hemsidan
• Medverkan vid sponsorträff under året
• Fritt inträde till samtliga matcher på Byvallen

Byvallen Guld 8.500:-

• Plakett på sponsortavla

• Plakett på sponsortavla
• Logotyp på hemsidan
• Medverkan vid sponsorträff under året
• Fritt inträde till samtliga matcher på Byvallen inkl. kaffe och kaka
• Möjlighet till uppsättning av sponsorbanderoll runt planen
• Möjlighet till exponering vid föreningens fotbollsavslutning
• Tillgång till föreningens medlemsregister för eventuellt utskick

Byvallen Brons 3.000:Byvallen Basar
Frivilligt belopp.
Insatsen används för inköp till Hemsjö IFs årliga
Julbasar som lockar mängder av besökare. Exponeringen
styrs efter insats och önskemål i samband med basaren.

Kontakta någon av nedanstående personer vid intresse för att stötta Hemsjö IF under 2019:
Jonny Svensson		
070-108 88 31 jonny.svensson@cementa.se
Linus Holmqvist		
070-653 86 77 linus@hif.nu
Vi ses på Byvallen!

Hemsjö IF Byvallen, Hemsjövägen 59, 441 96 Alingsås
0322-506 27 Bankgiro 256-5927 www.hif.nu
Alla priser är med reservation för ev lagstadgade skatter

