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nytt årnytt årnytt årnytt år    ––––    Nya möjligheterNya möjligheterNya möjligheterNya möjligheter!!!!  
Återigen kan vi konstatera att antalet medlemmar har ökat från föregående år, vilket är positivt. Vi 
kan också konstatera att intresset för att skjuta pilbåge har ökat under året.  
Vårens årsmöte har genomförts med 23 deltagare. Johan Börjesson valdes till ordförande. Douglas 
Nilsson valde att tacka för sig och vi tackar honom för det året han engagerat sig som ordförande. 
Två nya ordinarie ledmöter valdes in, Fredrik Allemog och Carsten Gustavsson. 
Titta gärna in på vår facebooksida som heter just Satserup. På den lägger vi ut nyheter, information 
om status på aktiviteter m.m. Vi använder även denna sida för att sprida information av 
Grannsamverkan-karaktär. 
 

Kalender  Kalender  Kalender  Kalender      
April April April April ––––    SeptemberSeptemberSeptemberSeptember    

    

Valborgsbål - 30/4 kl. 18.30 
Vi samlas på fäladen bakom hårsmedjan där Carolina 
och Pierre 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: 13/5 – 27/5 –10/6 – 
24/6 – 8/7 – 22/7- 5/8 – 19/8 – 2/9. 
Sista gången bjuder föreningen på korv! 
Om ni är intresserade av att arrangera en av dessa 
tipspromenader så hör gärna av er till Petter Solding,  
tel. 330022.    
 

Kubbturnering - 15/8 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. 
 

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

    

Medlemsavgifter 2015Medlemsavgifter 2015Medlemsavgifter 2015Medlemsavgifter 2015    
    

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

Saknar du inbetalningskort?  
Kontakta Anders Hellrup, tel. 330028 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 Vill du hyra Satserups Vill du hyra Satserups Vill du hyra Satserups 
Fritidsgård?Fritidsgård?Fritidsgård?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.  


