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DM i foreningsudvikling
Håndbold
Byens nye digita- Så er turneringen ved at
være slut for denne sæle ansigt:
son. Men det betyder

Vi har nu næsten brugt
8 mdr. på at udvikle
Haarby boldklub. Vi har
specielt haft fokus på
alle de frivillige, og på at
samle og få et meget
bedre samarbejde afdelingerne i mellem.
I forhold til DMdeltagelsen er der Kåring torsdag den 22. maj.
Uanset udfaldet af DM,
fortsætter vores arbejde
frem til 2018, hvor
Haarby boldklub kan
fejre 100 års jubilæum.

Lokalrådet
 Grøn strøm i Haarby
 Ny-renoverede bæn-

ke sat op i byen
 Blomster og beplant-

ning i Haarby
 Film om projekt 48

timer
 Borgermøde
 Læs hvad der fore-

går i Haarby på:
www.haarbylokalraad.dk

I forbindelse med projekt 48 timer blev der
udarbejdet en skabelon til brug for byens
nye hjemmeside.

ikke at vi helt er gået på
sommerferie endnu. Fra
den 7. maj til den 14.
juni er der gratis sommertræning.

www.haarby-info.dk

Den 30. juni til den 3.
juli afholdes der Håndboldskole.

Fodbold
Øens Hold Cup 2014 i
Haarby, blev afholdt
sidste weekend i marts.
Fodboldafdelingen
bød velkommen til 22
U11-hold, og der blev i
løbet af weekenden
afviklet i alt 60 fodboldkampe på 6 baner.
Det var cremen af
dansk ungdomsfodbold der kom til Haarby b.la AGF, Lyngby,
Ikast, OB.
I alt 290 deltagere
skulle overnatte og
bespises i løbet af
weekenden. En stor
ros skal lyde til alle de
frivillige der i fællesskab fik det hele til at
løbe af stablen.
Fodboldskole i uge 32
- en uge med fodboldtræning på den sjove
måde og mulighed for
nye venner.
Billetter kan købes via
www.dbu.dk
www.haarbyboldklub.dk

www. haarbyboldklub.dk

Den 14.-15. juni afholdes der Håndbold
Beach Stævne i Assens.
Der spilles om Fynsmesterskabet
www.fhf.dk

Bordtennis
Ny afdeling under Haarby boldklub. I opstartsfase.
www.haarbyboldklub.dk

Volleyball
Sæsonafslutning for volleyball er fastlagt til tirsdag den 6. maj 2014
kl.17.00 - 20.00. Haarby
Volleyball har lejet sig
ind i Odense Beach
Center. Kids– og Teenspillere kan den dag spille beachvolley, og er
ikke afhængige af vejret.
www.haarbyboldklub.dk
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Gymnastik og løb
Gymnastik afdelingen
ligger ikke i dvale indtil
næste sæsonstart - vi
arbejder konstant på at
forny os, tiltrække og
fastholde medlemmer
samt instruktører - og
være en afdeling, man
har lyst til at være en del
af.
Vi er nu på forsøgsbasis
startet op med Udendørs CrossTræning, vi
forsøger dermed af følge op på successen fra
inden døre. Vi mødes
hver mandag og torsdag
kl. 17.45 –18.30 ved
Hundelufteskoven bag
Montana og udfordres
på kondition og styrke i
naturen. Alle kan være
med uanset nuværende
form, figur og frisure :-)
Aktuelt har vi stadig
LØB på programmet.
Løbeklubben mødes
hver tirsdag ved
klubhuset kl. 18.00.
Yoga starter op igen
efter sommerferien.
Hold øje med
www.haarbyboldklub.dk

MAJ

JUNI

JULI

AUGUST

Et samarbejde mellem

Foreninger i Haarby
Handelsforeningen
Haarby Lokalråd
Haarby Hallerne
Lions
Kontakt:
Mobil: 40 33 44 40

Hold dig også
orienteret på:
haarby-info.dk

Nyhedsbrevet er
opstået i
forbindelse med
Haarby Boldklubs
deltagelse i DM i
foreningsudvikling.
Vi vil gerne sikre, at
så mange som muligt
ved hvad der sker i
Haarby, og hvornår.
Nyhedsbrevet
husstandsomdeles
til ca. 2.000
husstande i Haarby
og opland.
Nyhedsbrevet vil
blandt andet også
være at finde hos de
lokale
ejendomsmæglere,
så ny-tilflyttere ved
hvad der sker i byen.
Nyhedsbrevet
udkommer 4 gange
om året.

10. maj
Montana Møbler—
åbent hus
kl. 10.00 -14.00

4. juni
Jolly Tour de Haarby
Røde kors 150 års
jubilæum

12. maj
Overtræning / spiseforstyrrelse på
Haarby efterskole

12. juni
Billetsalg til Cirkus
Arena - forsalg i
Fynske Bank fra kl.
15.00

19. maj
Hjertemotion gåtur
Hjertestien Haarby

14.—15. juni
Håndbold BeachStævne i Assens.

30. juni—3 juli
Håndboldskole

Uge 32
Fodboldskole

8. august
Skolestart

22. maj
23. juni
DM i foreningsudvik- Sankt Hans Bål
ling afgørelse. Vings- på Engen kl. 20.00
tedcentret.
31. maj
Loppemarked Lions
Den gamle Trælast

27. juni
Cirkus Arena kl.18.30
Cirkuspladsen

Kulturcafe, Linien 2
09.00 - 16.00

Sidste skoledag

Badminton
Badmintonafdelingen
mangler ungdomstrænere. I
samarbejde med DGI arbejdes der på at få gang i ungdomstræning i Haarby igen,
helst allerede fra efter sommerferien. Er du måske lige
den person som kunne have
lyst til at være ungdomstræner i badminton ? Der vil
være hjælp fra en konsulent
fra DGI, og selvfølgelig
relevante kurser. Det ville
være fantastisk med en trænertrup på 3 - 4 personer, så
tag gerne en ven med :-)
Kontakt Liselotte mobil:
22 12 80 88
www.haarbyboldklub.dk

Motionscenter og
svømmehal.
Se åbningstider på
www.haarby-hallerne.dk

Lions Club Haarby
Lions Klubbernes primære
formål er et hjælpearbejde
der dækker over en lang
række forskellige formål,
som støttes både i det lokale, det nationale og det internationale samfund. Lions
Club Haarby har i dag 26
engagerede medlemmer, der
alle bidrager til at afdelingen
er i fin form.
Arrangementer:
Cirkus Arena: 27. juni kl.
18.30
Billetsalg 12. juni i Fynske
Bank Haarby fra kl. 15.00
Loppemarked: 31. maj og
30. august i ”Den Gamle
Trælast”
Kontakt:
olsenbirger@gmail.com

30. august
Loppemarked Lions
Den gamle Trælast

Tennisklub
Vi har åbnet tennisbanerne
for sæson 2014.
Voksenintroduktion:
Er du nybegynder eller vil
du bare i gang igen? Vi er
klar med et alsidigt og fleksibelt træningsforløb til dig,
der har en travl hverdag.
Træningstidspunkter er ikke
fastlagt på forhånd. Opstart
vil sandsynligvis finde sted
midt i maj.
Juniortræning:
Der er plads til nye juniormedlemmer til træning som
foregår onsdag kl. 17.00 18.30. Kom og få en gratis
prøvetime. Husk blot kondisko og træningstøj. Du
kan låne en ketsjer af klubben de første par gange.
Tennis er for hele familien
www.haarbytennis.dk

