
KICK OFF 2022
Lördag 20 och 27 augusti

Då har det åter blivit dags för Kickoff. Sedan starten i Växjö år 2000 har vi endast tvingats att 
ställa in 2011 och 2021. Styrelsen för IBF Tranås bjuder i år in dig till en heldag på 
Badhotellet/Idrottshallen och en kväll på Lugnalandet. 

Å r e t s  u p p l ä g g  k a n  k o r t  s a m m a n f a t t a s  m e d  t r e  o r d :

Föreningsutveckling Ledarutbildning Jubileumsfest

Lördag 20 augusti inleder vi traditionsenligt en kraftfull hotellfrukost på Badhotellet med 
drop-in från 08.00. Efter lunch förflyttar vi oss till Idrottshallen med praktik för 
aktivitetsledare (tränare). Organisationsledare samlas runt arrangemangsfrågor. Som alltid 
har vi luft mellan programpunkterna för att umgås och koppla av. 

Alla som deltar på heldagen den 20 augusti bjuder vi dessutom på middagen den 27 augusti 
vid vår 35-årsfest på Lugnalandet.

Lördag 20 augusti

08.00  Frukost

09.00  Föreningsutveckling

10.30  Fika

11.00  Föreningsutveckling

12.30  Lunch

13.30  Ledarutbildning/Arrangemang

15.00  Fika

15.30  Ledarutbildning/Arrangemang

17.00  Avslutning

Anmäl dig så här:
För att delta fullt ut behöver du anmäla dig i två steg. Först svarar du på den kallelse som 
skickas ut via SportAdmin och gäller den 20 augusti. När svarstiden är stängd får de som 
svarat [Kommer] en ny kallelse som gäller middagen den 27 augusti. 

Det går bra att via annan kanal anmäla sig till middagen, och då betala för den, om man 
inte kan närvara den 20 augusti. 

Vid frågor kontakta ordförande Fredrik Wolf.

Växjö 2000 • Jönköping 2001 • Halmstad 2002 • Ronneby 2003 • Växjö  2004 • Kalmar 
2005 • Helsingborg 2006 • Halmstad 2007 • Sommen 2008 • Tranås 2009 • Stockholm 

2010 • Jönköping 2012 • Solviken och Tranås 2013 • Tranås 2014 • Solviken 2015 • Tranås 
2016 • Tranås 2017 • Tranås 2018 • Tranås 2019 • Tranås 2020

Lördag 27 augusti

10.00  Innebandymässa

12.00  Nostalgimatch Dam

14.00  Nostalgimatch Herr

19.00  Middag 


