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Lör 19 mars/  Vinprovning i Havsbris kl 19.00. 
   Inbjudan och anmälan utskickad. 

 

Fre 1 april/  AfterWork i Havsbris from kl 18.00 – 
   OBS!! Inget aprilskämt. 

 

Lör 23 april/ Strandstädning. 
Från kl 10.00 städar vi stranden för den kommande badsäsongen och gör 

lite underhållsarbete på Havsbris. Avfallssäckar finns att hämta vid 

Havsbris, Södra- och Norra Bryggan och på Gråläge. DIK bjuder på korv 

o dricka i hamnen efteråt. 
 

Sön 15 maj/  Öppning av tennisbanorna. 
From kl 13.00 gör vi tennisbanorna fina och klara för sommarens spel. Så 

många som möjligt. Framförallt naturligtvis de som nyttjar banorna 

under säsongen! Kaffe/saft och bulle efter avslutat dagsverke. 
 

Lör 21 maj/ Cykelfest på Domsten och Gråläge. 
Trampa dig runt i byarna med stopp på olika adresser. Möjlighet att 

under enkla och avslappnade former lära känna nya vänner. Avslutning i 

Havbris med bar & musik. Håll utkik efter mer information framöver. 
 

Mån 6 juni/ Nationaldagen. 
med picknick och diverse aktiviteter för barn och vuxna. Från kl 11.00 på 

fotbollsplanen. 
 

Lör 20 aug/ Grillfest i Havsbris. 
   Separat inbjudan och anmälan följer. 
 

Tors 25 aug/ Årsmöte DIK. 
   Kl 19.00 i Havsbris. Välkomna! 
 

Tennisskola 2016 
Tennisskolan kommer att hållas v26 – v29 av fjolårets tränare Simon Balcker. Separat 

information följer. Se även domsten.nu/dik. 

 
”Prova-på Padel”. 
Vi planerar ”prova-på” i Padel. Max antal per gång är 4st och det kan upprepas ca 3ggr. Anmäl 

intresse till Erik Gustafsson, 0705-672013 eller erik_gustafsson@telia.com 

 

Innebandy i Hittarpshallen 
Lördagar kl 16-17 och tisdagar 19-20. Vid intresse kontakta Erik Gustafsson, 0705-672013 

eller erik_gustafsson@telia.com 
 

Jogging 
Söndagar fortsätter damerna sin jogging (i grupp eller egen takt). Samling vid kiosken i 

hamnen kl.10.00. 
 

Pingisbord 
Finns som vanligt till att använda i Havsbris för alla DIK medlemmar! 
 

Du är väl medlem i DIK (150kr familj/år)? Nya medlemmar är välkomna att anmäla 

sig till Ann-Mari Svedin på tel 92882 eller annmari.svedin@telia.com 
 

Missa inte och gå in på domsten.nu/dik för nyheter och allmäninformation.  

Följ oss på Facebook! 
 

Domstens Idrottsklubb, styrelsen;  

Erik Gustafsson 0705-672013, Ann-Mari Svedin 92882, Ulrika Görefält 0708-270553,  

Boel Paulsson Rosenqvist 94670, Jenny Stendahl 0723-094314, Madeleine Nilzon 0703-669020, 

Lisa Ohlander 0767-682481, Ninni Lindertz 0734-273252, Johan Hesoun 0708-477209. 
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