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Välkommen till 2016 års aktiviteterVälkommen till 2016 års aktiviteterVälkommen till 2016 års aktiviteterVälkommen till 2016 års aktiviteter    
Då var det dags att sätta igång årets aktiviteter. Många gamla traditioner kommer att fortsätta även 
under 2016 och kanske lite nytt också.  
 

Tyvärr har även den gångna vintersäsongen gett oss snålt med snö så spåren har inte varit körbara så 
många dagar.  
 

Vårens årsmöte har genomförts. Johan Börjesson valdes om som ordförande. Vi hälsar även Fredrik 
Ingvarsson tillbaka in i styrelsen och Martina Nilsson in som ny suppleant.  

Kalender  Kalender  Kalender  Kalender      
April April April April ––––    SeptembeSeptembeSeptembeSeptemberrrr    

    

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 förtäring. 
 

Tipsrundor - onsdagar kl. 18.30 
Tipsrundor genomförs följande onsdagar med 
utgångspunkt på idrottsplatsen: 18/5 – 1/6 – 15/6 – 
29/6 – 13/7 – 27/7- 10/8 – 24/8 – 7/9. 
Sista gången bjuder föreningen på korv! 
 

Kubbturnering - 13/8 kl. 14.00 
Alla i byn är välkomna till idrottsplatsen för att 
delta. Efter turneringen, på kvällen, 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. 

    
    

 
 

Styrelsen 2016Styrelsen 2016Styrelsen 2016Styrelsen 2016    
Ordf:  Johan Börjesson, tel. 0733-448854 
Vice ordf:   Lindha de Capretz, tel 0723-337610 
Sekr:  Petter Solding, tel. 330022 
Kassör:  Anders Hellrup, tel. 330028  
Övr led: Fredrik Allemog 
 Carsten Gustavsson 
 Fredrik Ingvarsson 
Suppl:  Carolina Petersson Schildt 
 Martina Nilsson 
 Douglas Nilsson 
 

Medlemsavgifter 2016Medlemsavgifter 2016Medlemsavgifter 2016Medlemsavgifter 2016    
    

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 fritidsgården.  


