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Aktivitetsdagen ”Abrahamsdagen” med möjlighet att testa olika idrotter och
annat skoj den 5 november i Solnahallen
Dansbandet ”Häggarna” underhöll och spred glädje, tack vare gåva från
Radisson Blu Royal Park Hotel AB i Solna.
Tack till Solna Stad, funktionärer, sponsorer och övriga klubbar som medverkade!
STIPG (Sthlm International Para Games)
den 6 november i Solnahallen
Vi arrangerade boccia
Mycket lyckat arrangemang
Tack till tävlingsledare och alla funktionärer!
SM omgång 2 Basketrullstolsligan
den 6-7 november i Solnahallen
Mycket väl genomfört arrangemang och ett innehållsrikt programblad
Tack till domare och sekretariatet för gott arbete!
”Änglarna” deltog för första gången i friidrottstävlingen MälarTouren
den 28 november i Eskilstuna. Stora prestationer gav bra placeringar.

Ordförande Per Uhlén har ordet
Varje morgon när jag åker till mitt arbete passerar jag
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ett av de första
husen som uppenbarar sig på min väg från
Kungsholmen norrut på Torsgatan är Norrbackas gamla
elevhem (se bild).
En flygbild av elevhemmet finns att beskåda på föreningens
hemsida. Det smärtar en Norrbackaits hjärta när man nu ser
att delar av det gamla Norrbacka-huset har rivits för att ge
plats åt Nya Karolinska Sjukhuset
Norrbacka HIF har den här säsongen rekryterat en ny basketcoach som heter Juha Ahokas. Juha
har stor erfarenhet av coaching och kommer från ”friskbasketen” där han har coachat Järfälla Baskets damlag och herrlag i många år. I mitten på nittiotalet coachade Juha svenska utvecklingslaget i
rullstolsbasket, även kallat U-laget. Förra året återvände Juha till rullstolsbasketen som assisterande
landslagscoach.
Norrbacka HIF har haft många framgångsrika coacher i rullstolsbasket. Flera av dessa har efter sitt
uppdrag i Norrbacka HIF blivit head-coach för svenska landslaget i rullstolsbasket. Några av dessa
namn är: Peter "Pekka" Reinebo, Kjell Tallén och Lars-Gunnar Andersson (nuvarande head-coach).
Norrbacka HIF är idag mycket stolta och glada att man rekryterat Juha Ahokas som basketcoach
och önskar honom all lycka inom nationell och internationell rullstolsbasket.
Per Uhlén
Ordförande i Norrbacka HIF

MEDLEMSAVGIFTEN 2011
Betalas in till PlusGiro 705266-5
Medlemsavgift/stödmedlem 100 kr/år

Solnahallen
sett från Frösundaleden

Resultat i Rullstolsligan - Grundserien - Tabell
http://www.basket .se



Bingolotto — Tack alla prenumeranter för er support!

ABRAHAMSDAGEN 4 NOVEMBER 2010
Aktivitetsdagen ”Abrahamsdagen” hade många besökare även i år. Vi kunde erbjuda, bordtennis, tennis, rullstolsbasket, innebandy, fotboll, femkamp, höjdhopp. Möjlighet att måla
sin egen tavla och dekorera sin rullstol. Dansbandet ”Häggarna” underhöll och avslutningsvis det traditionella godisregnet.

Basket Norrbacka HIF herrar elit—Solna Vikings damer elit

Dansbandet ”Häggarna” underhåller

Uppskattat godisregn avslutar dagen

Avsändare:
NORRBACKA HIF
Ankdammsgatan 46
171 67 SOLNA

NHIFs STYRELSE
Styrelsemedlemmar 2010
Per Uhlén (ordf.)
E-post: per.uhlen@bredband.net
Birger Nord (vice ordf.)
Stefan Wegeborn (kassör)
Eva Christiansson (adj. sekr.)
Renée Andersson
Patrik Högstedt
Svante Johansson
Tim Röhlcke
Norrbackaiten - informationsblad
Renée Andersson
Tel: 08-52486876
E-post: renee@comhem.se

KONTAKTA OSS
NHIFs kansli
Ankdammsgatan 46
171 67 Solna
Tel: 08-839353 (onsdagar kl 10-19)
Föreningskonsulent: Eva Christiansson
E-post: kansli@norrbackahif.se
Hemsida: http://www.norrbackahif.se
Basket
Tränare: Juha Ahokas
Tel: 070-7311721
E-post: juhaahokas@hotmail.com
Basket nybörjare - ”NORRBACKUPEN”
För information kontakta Eva Christiansson på
kansliet.
Bordtennis
Tränare: Patrik Högstedt
Tel: 070-8449190
E-post: putte_h@hotmail.com
Idrottsskola för ungdomar
Tränar tisdagar kl. 18.00-19.30 Rehabstation
Frösundaviks allé, Solna.
Tränare: Patrik Högstedt
Mer info ring Patrik på Tel: 070-8449190
E-post: putte_h@hotmail.com
” ÄNGLARNA” - friidrott för barn och
ungdomar med utvecklingsstörning För information kontakta Eva Christiansson på
kansliet.
Dead Rabbit - protesidrottarna i NHIF
För information kontakta Tim Röhlcke
E-post: tim.rohlcke@bredband.net

