
Vi utvecklar
på och utanför planen

Bli en
Vapendragare!



Alla älskar fotboll. Alla ska få chansen att
utöva sin favoritidrott. Detta var grundtanken
när Fotboll för alla bildades 2008.
Visste du att Husqvarna FF är den största
handikappidrottsföreningen i Småland och
bland de största i Sverige?
Med flera olika träningsgrupper som indelas
baserat på förmåga så både tränar och
spelar lagen matcher och är med på
spännande cuper.

Fotboll för alla

När Leif "Brand-Johan" Johansson
ville sälja sitt rikskända galleri var
han noga med vem som fick
köpa. Husqvarna FF's vision att
utveckla och skapa liv i och
omkring Huskvarna var något
Brand-Johan uppskattade.

I Smeden finns flera olika
verksamheter, fritidsgård,
restaurang, scen, studio och dans-
lokaler. Nu startar nästa fas
i Smeden då ett hälsocenter är

på väg att bildas.
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Husqvarna FF har kallats för
talangfabriken. Många är de unga
talanger som fått sin fotbollsutbildning i
Husqvarna FF. Mattias Bjärsmyr, Samuel
Armenteros och Denni Avdic är
fortfarande spelare på hög nivå. Peter
Gwargis är den senaste i raden av
talanger som utbildats i Husqvarna FF.
Föreningen erbjuder bra
träningsmöjligheter, välutbildade tränare
och en tydlig inriktning beskriven i Blå
tråden.

Ungdom

Husqvarna FF har seniorlag för både herr
och dam. Damlaget har en långsiktig
satsning på att utveckla både laget och
individen. Med nya tränarduon finns alla
möjligheter för spelare att lyckas i
föreningen.
Precis som för damlaget är utveckling herr
lagets tränare Daniel Culhas ledord. Med
allt fler unga spelare som varit i föreningen
sedan barnsben finns goda
förutsättningar för detta.

Senior

förutsättningar för detta.



Bli Vapendragare - Med din hjälp kan vi göra mer!

1. Scanna QR-koden till höger i din Swish-app. (Alt. betala med faktura)

2. Skriv företagsnamn/namn samt vilket lag du vill stödja extra. 500 kr går
direkt till angivet lag.

3. Godkänn betalning på 1987 kr.

Som medlem i 1987-klubben får du följande:
- Ett frikort till samtliga hemmamatcher för herr och dam.
- Ditt företagsnamn eller namn visas på klubbstugan och webbsida.

Andra sätt att stödja föreningen.
1. Stöd Issas Minnesfond. Swisha valfri summa: 123 464 18 25

Du stödjer barn och ungdomars möjlighet till fotbollsutrustning,cup- och
träningsavgifter.

2. Prenumerera på Hemmavinsten. Idrottens lokala lotteri.
Anmäl dig på hemmavinsten.se. Chans att vinna pengar.

3. Bli medlem. Du anmäler dig på husqvarnaff.se . Vi fyller medlemskortet
med spännande erbjudanden och rabatter hos det lokala näringslivet.

Så här stödjer
du Husqvarna FF

Webbsidor:
husqvarnaff.se
smedenhuskvarna.se

Postgiro: 96 276-1
Mail: kansli@husqvarnaff.se
Telefon: 036-13 47 70

@husqvarnaff
@smedenhuskvarna

Husqvarna FF bildades 1987 genom en
sammanslagning av Husqvarna IF och
Huskvarna Södra IS.

Föreningen har cirka 700
medlemmar. Vapenvallen har fem
stora planer och två sjumanna-
planer.




