
Nummer 5 - 2006 Utgivare:  Styrelsen - Satserups Idrots- och 
Byaförening
Hemsida: www.go.to/satserup E-post: satserup_ibf@hotmail.com
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 19
Satserups idrotts- och byaförening

Nummer 19 - 2013 Utgivare:  Styrelsen - Satserups Idrotts- och
Byaförening

Hemsida: satserup.wordpress.com E-post: satserup_ibf@hotmail.com

Våren Är i antågande! 
Efter ett händelserikt 2012 har vi nu vänt blad och väntar med spänning på årets kommande aktiviteter. 

Årsmötet har redan avverkats med ett drygt 20-tal medlemmar närvarande. I samband med detta tackades 
avgående ordföranden Per Nilsson för sin tid i styrelsen och som ordförande. Även vice ordföranden Christer 

Sjunnesson tackades efter att ha valt att stiga av styrelsearbetet även han. Till ny ordförande i styrelsen 
valdes på årsmötet Fredrik Ingvarsson.

Styrelsen 2013
Ordf: Fredrik Ingvarsson, tel. 330091
Vice ordf: Ingemar Nilsson, tel. 330060
Sekr: Petter Solding, tel. 330022
Kassör: Anders Hellrup, tel. 330028 
Övr led: Johan Börjesson

Håkan Andersson
Lindha de Capretz

Suppl: Pernilla Andersson
Carsten Gustavsson
Bengt Parmark

Kalender  
April - September

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: 15/5 – 29/5 –12/6 – 
26/6 – 10/7 – 24/7- 7/8 – 21/8 – 4/9.
Sista gången bjuder föreningen på korv!

Cementgjutning 11/5 – kl. 9.30
Cementgjutningen kommer att genomföras hemma 
hos Ingrid Gustafsson. Fika och material till 
självkostnadspris. Anmälan senast 30/4 till Ingrid 
Gustafsson eller Carolina Petersson Schildt. 

Familjedag på lekplatsen 25/5 – kl. 10.00
Byns barnfamiljer samlas för att städa och fräscha 
upp lekplatsen. Efteråt grillar vi och umgås.

Kubbturnering 17/8 – kl. 14.00
Alla i byn är välkomna till idrottsplatsen för att 
delta. Efter turneringen avslutar vi med 
gemensamma festligheter. 

Bågskytte  
För nybörjare, tisdag. kl. 19.00 på skolan. Ingen 
föranmälan krävs. Övrig träning sker på torsdagar. 
Tävling i jaktbågskytte arrangeras 1/9. 

Bakluckeloppis – Planer finnas att arrangera en 
eller flera bakluckeloppisar under året i föreningens 
regi. Mer information om detta meddelas separat. 

Satserupsböcker- Det finns många böcker om 
Satserup kvar för försäljning. Är du intresserad av 
att köpa, kontakta Anders Hellrup. 

Medlemsavgifter 2013 

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