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DM i foreningsudvikling

Haarby Boldklubs deltagelse i DM i foreningsudvikling gav os desværre
ikke en 1. plads ( hvilket vi
jo selvfølgelig overhovedet ikke kan forstå) ØV !!
Vi synes alligevel processen har været en synliggørelse af, hvor vigtig det er,
at ”pleje” alt det frivillige
arbejde der er ”nerven” i
alt foreningsarbejde.
Vi fortsætter vores arbejde
frem til 2018, hvor Haarby
Boldklub kan fejre 100 års
jubilæum.

Lokalrådet
Følg med i hvad der foregår i Haarby på:
www.haarbylokalraad.dk

Haarby Boldklubs
Støtteforening
Støtteforeningen afholder
banko, diskoteker, julebal,
giraffest, cykelløb, foredrag o.l. Overskuddet fra
disse arrangementer går til
afdelingerne under Haarby
Boldklub.
Hver onsdag kl. 19 er der
banko i Haarby ”lille” hal..
Der er kun aflysning, hvis
juleaften falder på en onsdag!
Har du medlemskort til
banko, kan du i aug. mdr.

få 6 spillekort gratis,
kan ske allerede fra marts Gymnastik og løb
hvis du medbringer et
2015.
Så er vi klar med program
nyt medlem. Sidste onswww.haarbyboldklub.dk 2014/2015.
dag i måneden er der ½
pris på spillekort.
Uge 33 - 36 er der UdenHåndbold
dørs Cross på programUge 42 Giraf-Haarby- Haarby Håndbold gik i
met - flytter indendørs fra
står-sammen-ugen.
uge 33 i gang med sæson
uge 37.
Der er sjov og fest for
2014/2015. Dog starter
både børn og voksne.
U6/U8 først op i uge 36. Uge 36 sæsonstart indenHold øje med opslag på Vi har hold i stort set alle dørs for alle hold.
hjemmesiden, Facebook rækker fra U6 til senior, Yoga er igen på programmet. Derudover planlægog lokalaviser.
og vi er klar til at byde
ges en Yoga-lørdag med
www.haarbyboldklub.dk nye og ”gamle” velkom- bedre plads til fordybelse.
men i klubben.
Andre nyheder er f.eks.
Fodbold
Haarby Håndbold er en
”stole-hold” til de ældre
Fodboldskole i uge 32. breddeklub med ca. 200
og ”tonse-hold” til de
80 forventningsfulde
medlemmer, og vi har
yngre.
børn mødte op til en
hold på alle niveauer helt
”Stole-hold” starter 15.
uge hvor temaet bare
op til division.
sept. i gymnastiksalen.
var fodbold, fodbold og
I år skal vi arbejde med
fodbold, krydret med
Løberne
at implementere ”den
kammeratskab og en
Nye hold starter op den
røde tråd”. Derudover
masse social hygge. Vejsætter vi fokus på skade- 12/8, men man kan sagret var flot, og den eneforebyggelse, og afholder tens nå at være med fra
ste lille bitte sky på him”hands on” kursus med primo september. Vi mølen var, at man i år havfysioterapeut til alle vore des hver tirsdag ved klubde valgt at 1. skoledag
trænere, samt alle spillere huset kl. 18.
skulle være fredag i uge
fra U12 til og med senio- Vintercup Løb: Der ar32. Det lykkedes os dog
rer.
rangeres 6 løb i perioden
at komme godt igennem
okt. 2014 - marts 2015.
dagen, og vi tror at spil- Vi glæder os til en ny
Haarby
19.10.2014
sæson,
med
masser
af
lerne både nåede lidt
Glamsbjerg
16.11.2014
undervisning i skole og succeser, udvikling, sjov
Assens
07.12.2014
og social samvær.
fodboldskole.
Ebberup
11.01.2015
Træningstider findes på:
Fredag eftermiddag
Kerte
15.02.2015
kunne vi med en ”Sjov www. haarbyboldklub.dk Årup
22.03.2015
Fredag ”og den traditioSamlet pris for alle løb er
nelle vandkamp sige
Bordtennis
kr. 350,- incl. en vest eller
1.000 tak for i år og på
Tilmelding kan ske den
en trøje. Eller kr. 50,- pr.
gensyn i 2015 på DBU
1. eller 3. sept. kl. 19 - 21 løb.
Fodboldskole i Haarby.
i Haarby skoles aula.
Hold dig opdateret på
2015 forsøger vi igen
Hold dig opdateret på:
vores hjemmeside eller
med uge 32. Tilmelding
www.haarbyboldklub.dk Facebook.
www.haarbyboldklub.dk

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER DECEMBER

Et samarbejde mellem

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

Uge 36
Opstart gymnastik program er omdelt.
Tjek hjemmesiden for
evt. ændringer

10. - 12. oktober
Fodbold
Haarby Stadion
Øens Hold Cup
Fodbold U10 - spiller
5 mands fodbold

1. november
Loppemarked Lions
Den gamle Trælast

7. december
Vintercup løb
Assens

1. september eller 3.
september
Tilmelding bordtennis
19 - 21 i Haarby skoles
aula

11. oktober
Fodbold:
Haarby Stadion kl. 15
Flemløse/Haarby mod
Nr. Aaby

2. november
Fodbold:
Haarby Stadion kl. 11
Flemløse/Haarby
mod FC BiH, Odense

13. september
Fodbold:
Haarby Stadion kl. 15
Flemløse/Haarby mod
Højby

Uge 42 Efterårsferie
Haarby står sammen
15. okt. Giraf-banko
16. okt. Svømmesjov
Til og med 7. årg.
18. okt. Giraffest
Byens fest i Haarby

16. november
Vintercup løb
Glamsbjerg

14. december
Handelsforeningen
holder Julemarked

16. september
Juniorklub tur til
Vestfyns Fodboldgolf

19. oktober
Vintercup løb
Haarby

18. november
Juniorklub tur til
Odense Skøjtehal

19. december
Sidste skoledag før jul

2. september
Opstart Volley træning

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.

28. september
Fodbold:
Haarby Stadion kl. 11
Flemløse/Haarby mod
Assens

25. dec. Julebal i
Haarby Hallerne
27. - 31. december
Fyrværkerisalg Lions
Den gamle Trælast

Volleyball

Juniorklub Haarby

Badminton

Tilmelding til sæson
2014/2015 er klar. Vi starter
træning den 2. september
for Teenvolley, Kidsvolley
og Mix-motions volleyball.
Vi spiller i Køng hallen
( med splinternyt gulv)
Alle er velkomne

Haarby Juniorklub er en
forældrestyret klub med en
fastansat daglig leder. Klubben er for børn i aldersgruppen 4. til 6. klasse efter
skoletid.

Tilmelding den 25. august
kl. 19 i Haarby hallerne.

Følg os på Facebook eller:
www.haarbyboldklub.dk

Lions Club Haarby
Arrangementer:

3. klasses elever må efter jul
besøge os 2 dage om ugen.
Juniorklubben har lokaler
på Haarby skole i kælderen
overfor Haarby hallerne.
Åbningstider:
Mandag til torsdag 14 - 17

Loppemarked: Gl. Trælast
30. august
1. november

Følg os på Facebook eller:

Fyrværkerisalg: Gl. Trælast
27. - 31. december 2014

Tennisklub

olsenbirger@gmail.com

www.juniorklubhaarby.dk

Se hvad der sker på:
www.haarbytennis.dk

www.haarbyboldklub.dk

Haarby Hallerne,
motionscenter og
svømmehal.
Nyt i café, fedtfattige
pommes fritter / kylling
nuggets, sukkerfri slushice.
Der åbnes op i café, så man
kan være der, også udenfor
køkkenets åbningstid.
Børne hjørne med duplo
Følg os på Facebook!
Tilmelding til fitness eller
spinning, og se åbningstider
for svømmehal. på:
www.haarby-hallerne.dk

