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skolan och våra aktiviteter.  
Apropå aktiviteter …den 4/10 drog, med föräldrars hjälp, föreningen igång en Kubbturnering på Kilhult 
skola. Hela skolan deltog och under förmiddagen spelades och hejades det vilt på skolan. Alla, oavsett 
ålder och klass, fick spela med varandra 

BYABLADET nr 17
Satserups idrotts- och byaförening

Nummer 17 - 2012 Utgivare:  Styrelsen - Satserups Idrotts- och
Byaförening

Nu är det äntligen vår igen! 
 Årsmötet hölls även i år i bowlinghallen i Hörby. Innan mötet möttes deltagarna i en match bowling och 

tillsammans njöt vi av en god middag. På mötet valdes ett par nya namn in i årets styrelse. Den största frågan 
på mötet var annars uppvärmningen av skolan. Visst bidrag har erhållits från kommunen och ytterligare 

bidrag kommer att sökas inom kort för att vi skall kunna genomföra en investering.

Styrelsen 2012
Ordf: Per Nilsson,  tel. 330082
Vice ordf: Christer Sjunneson tel. 330149
Sekr: Petter Solding tel. 330022
Kassör: Anders Hellrup, tel. 330028 
Övr led: Johan Börjesson

Fredrik Ingvarsson
Ingemar Nilsson

Suppl: Pernilla Andersson
Carsten Gustavsson
Bengt Parmark

Kalender  april - september 
Bågskytte  
För nybörjare, tisdag. kl. 19.00 på skolan. Ingen 
föranmälan. Övrig träning sker på torsdagar.
Tävlingar kommer att arrangeras under året, bl.a. 
kvällstävling 19/6 och DM i jaktbågskytte 19/8. 
För mer information, se separata anslag. 

Valborgsbål – 30/4-kl 18.30
Vi samlas på fäladen bakom hårsmedjan där 
Carolina m. familj ställer upp med plats för årets 
bål. Ta med egen grillkorv och övrig förtäring.

Tipsrundor – onsdagar kl. 18.30
Tipsrundor genomförs följande onsdagar med 
utgångspunkt på idrottsplatsen: 16/5 – 30/5 –13/6 – 
27/6 – 11/7 – 25/7- 8/8 – 22/8 – 5/9.
Sista gången bjuder föreningen på korv!

Kubbturnering 18/8 – kl. 14.00
Alla i byn är välkomna till idrottsplatsen för att 
delta. Efter turneringen avslutar vi med 
gemensamma festligheter. Info fås av Christer på 
tel. 330149

Cementgjutning
Det finns planer att arrangera cementgjutning även 
i år. Datum för detta kommer att bestämmas vid 
senare skede. 

Har du en idé till aktivitet som du tycker passar 
bra för Satserups Idrotts- och Byaförening eller 
om du vill engagera dig i föreningens aktiviteter, 
tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen. 

Medlemsavgifter 2012 

Familj 300 kr
Vuxen 150 kr
Barn 100 kr (t.o.m. 20 år) 

Kolla att du betalat för i år!

Saknar du inbetalningskort? 
Kontakta styrelsen eller sätt in avgiften på bankgiro:

337-9690  Satserups IBF. 

Glöm inte att fylla i namn, adress och födelsedatum 
på alla personer avgiften gäller!

Vill du hyra Satserups 
Fritidsgård?

För bokning, ring Marie Nilsson, tel. 330018

På föreningens hemsida, satserup.wordpress.com, 
hittar du vad det kostar att hyra och vilka regler som 
gäller för användandet av skolan. 
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