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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

SDHF - Info till dykarklubbar 
3 meddelanden

Kent Forsén <kforsen@telia.com> 18 februari 2022 23:21
Till: Fredrik Pålsson <fredrik.palsson@ssdf.se>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Hans Örnhagen
<hans@ornhagen.se>

Hej igen Fredrik !

 

Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF) är tacksam för att vi får hjälp med att
tillkännage vår existens

till landets sportdykare via SSDF:s förbundsnytt. Detta är ju inte första gången som
SSDF och SDHF

samarbetar och inte sista heller….

 

Det skulle glädja oss om bifogade text med bilder finns med i SSDF:s nästa utskick,
även om förvarningen

är lite kort. Vi är naturligtvis även tacksamma om det i SSDF:s utskick finns med en länk
till vår hemsida 

www.SDHF.se. Det skulle underlätta för alla klubbar att snabbt och enkelt få ytterligare
information om SDHF

och vår verksamhet.

 

Med bästa hälsningar / Kent.

 

http://www.sdhf.se/
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3 bilagor
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Fredrik Pålsson <fredrik.palsson@ssdf.se> 22 februari 2022 11:25
Till: Kent Forsén <kforsen@telia.com>
Kopia: Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>, Hans Örnhagen
<hans@ornhagen.se>

Hej igen,

Än så länge har ungefär 100 personer från SSDF klickat sig in på er webbplats, så lite intresse fanns
uppenbarligen.

        / Fredrik 

Från: Kent Forsén <kforsen@telia.com> 
Skickat: den 18 februari 2022 23:21 
Till: Fredrik Pålsson <fredrik.palsson@ssdf.se> 
Kopia: 'Bert Westenberg' <westenbergbert@gmail.com>; 'Birgi�a Forsén' <birgittagforsen@gmail.com>;
Hans Örnhagen <hans@ornhagen.se>
Ämne: SDHF - Info �ll dykarklubbar
 
[Citerad text är dold]

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 22 februari 2022 11:36
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Fredrik Pålsson <fredrik.palsson@ssdf.se>
Kopia: Kent Forsén <kforsen@telia.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>, Birgitta Forsén
<birgittagforsen@gmail.com>

Tack Fredrik för den infon. Kul att se. 
Hälsn 
Hans Ö
[Citerad text är dold]
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