
 

 
”Sommarbrev” 2022 med 

hälsning från 

Supporterklubben 

 

 
 

Hej alla Supporterklubbsmedlemmar! 
 

Den här våren vi har haft sedvanliga träffar och årsmöte och gjorde då en stadgeändring så nu 
är vi 8 personer i styrelsen och har genomfört det med omval på alla poster samt ett nyval. Se  
mera på IKHP:s hemsida/supporterklubben. Vår arbetsgrupp har slutfört det mycket stora  
arbetet med isolering, byte av fasad och fönster i motionsbyggnaden samt ombyggnad av 
motionssalen och installerat ny utrustning, Vidare har underhåll av spår och leder utförts som  
vanligt. Framför serveringsbyggnaden har kommunen gjort en handikapp slinga och förbättring  
av grönytor samt bänkar.   
Det är som vanlig med mycket stora aktiviteter i idrottssektioner med arrangemang såsom  
Vårruset; Huskvarna MTB Tour, Varvetmilen, Junespelen samt Bonnbergsmedeln i orientering.  
Tipspromenader har det varit men tyvärr inte så många då det saknas personer som vill göra  
dem. Midsommarfesten blev tyvärr inställd pga. att klubben haft så många krävande  
idrottsevenemang så det inte fanns personella resurser att genomföra den.  
Våra fina lokaler är nu åter flitigt uthyrda som konferens och festlokaler   
Hittaut, IKHP:s motions- och friskvårdsprojektet pågår fram till 7/10  www.hittaut.nu/jonkoping 
 

För mer information läs på IKHP:s hemsida och för mer information om Supporterklubben gå in  
på den fliken och där finner ni styrelsen och till oss kan ni ringa och ställa frågor som vi hoppas  
vi kan svara på. Det är alltid trevligt med personliga kontakter. 
 

Supporterklubben jobbar vidare med att stödja och stimulera. Den 2:e oktober blir det klubbens  
traditionella PR-dag med tipspromenad med mera. 
 

Vi hoppas att Du vill fortsätta att vara med och stimulera och stödja IKHP:s verksamhet. Vi  
tar tacksamt emot alla bidrag stora som små på bankgiro 5010–5220 särskilt med tanke  
på IKHP:s fina ungdomsverksamhet. 
 

Slutligen vill Supporterklubbens styrelse önska er alla en skön sommar och en fin höst tills  
vi hör av oss igen!  
 

Tack för ditt stöd! 

 

Lars Hakeman Ordförande   

http://www.hittaut.nu/jonkoping

