Pressrelease 20140906
”En otrolig stämning i hallen!”

	
  
Förra årets succé i form av ”Hockeyfesten” som arrangerades i Halmstad Arena är tillbaka i
höst. Över 3600 halmstadbor samlades i Halmstad Arena den 13 september förra året för
att jubla fram Hammers till en 9-2 seger mot Borås. Det pratades i korridorerna om ”gamla
Hammers” och publiken var i extas. Därför är det en självklarhet att företagarna i
kommunen även i år går ihop och bjuder invånarna på samma fantastiska upplevelse.
-

Det var en otrolig stämning i hallen, vittnar Ted Jokiniemi om, till vardags forward i
Hammers. Att få spela med en sådan fantastisk publik i ryggen är få förunnat och
något jag kommer bära med mig hela livet, fortsätter han.

Förutom en riktigt rolig och sevärd match mot Borås så bjöds det på tilltugg,
ansiktsmålning, trolleri och inte minst ett hundratal goodiebags, något som även står på
schemat i år. En mycket uppskattad minimässa arrangerades på plats utanför hallen, vilken
kommer utvidgas i år med ännu fler utställare.
-

Ja, det var riktigt lyckat och ett sätt att sätta Hammers på kartan igen, berättar
Roger Krook, ordförande i HH. I flera månader efteråt talades det om evenemanget
vilket är väldigt roligt. Vi hoppas att minst lika många tar sig till arenan i år igen!

”- Riktigt kul för killarna att få ta chansen att visa vad de kan inför en sådan storpublik. Det var
en fantastisk stämning som påminde om den gamla Hammerstiden, säger tränare Niklas
Söderström.”
Evenemanget är helt kostnadsfritt och går av stapeln den 10:e oktober kl 17.00. För
motståndet står Olofström.
För kompletterande frågor, kontakta Jonas Paul, tel: 0722-107324, jonas.paul@hammers.se
Pressmaterial med bild från förra året, klicka här: http://hhhf.se/media/pressreleaser/
Fotograf Paul Baumann skall anges vid användning av bilder.
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