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Gymnastik og løb

Selvom den traditionelle sæson er slut, er gymnastikafdelingen stadig i fuld sving flere gange i løbet af ugen.
Stram op, tirsdag i hallens multirum.
Cross, mandag og torsdag udendørs (hhv. i Trunderupskoven og ved Haarby hallerne 17.15 -18.00)
Jumping fitness både mandag, onsdag, torsdag og
ofte også i weekenderne i hallens multirum.
Dance fitness, onsdag og søndag i hallens multirum
Tom Kjær, Formand for Haarby Hallerne
Sommer-spring for børn, mandag i Haarby hallerne
NYT !! Gymnastikskole i Haarby den 26. - 28. juni.
Badminton
Ungdomstræning starter den 4. sept. med 2 nye erfarne
Tilmelding fra 1. marts på www.dgi.dk .
trænere. Peter Olfert Jensen og Jacob Rasmussen har beg- Haarby løbeklub
ge badminton i blodet efter mange år med egen deltagelse Løb, tirsdag fra Klubhuset ved sportspladsen.
på banen. Der er lagt op til en ny sæson med mange nye
Løbeklubben starter op med at træne hen mod Assens
tiltag og god badmintontræning. Der vil være noget for
store løb - Pulsløbet på 5 km. Det er tirsdag 5. sept. Så
både helt nybegyndere samt til de unge der efterhånden
har du et mål med 5 km løb, så kom i løbeklubben tirshar spillet badminton i nogle år.
dag og torsdag kl 17.30. Det er sundt og sjovt .
Motionisterne. NYT !! Til sæson 2017/18 vil der være
tilmelding FØR SOMMERFERIEN. Det vil bliver oplyst i Aswww. haarbyboldklub.dk og følg os på FB
sens Lokalavis samt modtagelse af mail til dem der var tilmeldt sidste sæson. Tilmelding til sæson 2017/2018 vil
Haarby Lokalråd
foregår mandag den 12 Juni, kl 19.00 i Haarby Hallen.
Haarby Lokalråd arbejder for tiden med at få oplyst
Mulige spilletider kan allerede nu ses på klubbens hjemmehvordan projektet med strækningen mellem Haarby og
side Opstart for motionister er mandag d. 4. september.
Glamsbjerg forløber. Vi har taget kontakt til kommuSuper Motionisterne, er et hold for de mere øvede spille.
nen og ser frem til en dialog samt en redegørelse som
Der spillers tirsdag kl 19.30 - 21.30. Her er der ingen fast
makker, og der spilles forskellige kampe fra gang til gang.
gør det muligt at informere borgerne om hvornår det
Der er plads til flere og har man lyst til at hører nærmere,
hele er færdigt og hvordan det kommer til at se ud.
kontakt Maria Hindse ( 51 18 79 20 ) Man skal være fyldt
Lokalrådet arbejder i øjeblikket med vejstrækningen
18 år. I den forgangne sæson har der været et fornuftigt
oppe ved lægehuset, da vi mener der brug for at få
antal ungdomsspillere, eftersom det har ligget stille i 4-5
år. Det er en klar forventning, at næste sæson vil tiltrække belyst den trafikale sikkerhed på denne strækning.
flere spillere i alderen 6 - 17 år. Der har på motionist siden Boligmangel er et stort problem i Haarby. Der er stor
været afholdt 2 arrangementer, hvor der har været mulig- efterspørgsel på lejeboliger og ældreboliger og det
hed for at spille sammen/mod hinanden som medlemmer. stopper udviklingen i byen. Efter dialog med kommuNytårsstævnet samt sæsonafslutningsstævnet var begge
nen er der sendt en beskrivelse af boligmarkedet i
en succes, og det forventes at blive en fremtidig tradition. Haarby til kommunen som der vil blive fulgt op på.
Vi håber at se mange flere motionister til ny sæson.
Efter at vi har fået afsluttet fase 1 ( ny hal og ombygning )
og oven i købet har overholdt budgettet, så har vi nu i længere tid forhandlet med arkitekter og totalentreprenøren
om renoveringen af svømmehallen, for at budget og pris
passer sammen. Alt tyder dog nu på at arbejdet starter i
uge 21 og vi forventer stadig at kunne åbne igen til januar
2018. Når de endelige tegninger og andet foreligger forventer vi at udsende yderligere info om projektet.

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Haarby Billard Klub
I billardklubben kører vi på lavt blus i disse måneder.
Der er dog stadig aktivitet.
Tilmelding til ny sæson fredag den 9. juni fra 19.00-21.00
i klubbens lokaler under Haarby hallerne.

Kontakt Kim Knudsen på mobil 41181791.

Håndbold
Beach stævne ved Marinaen i Assens den 10. -11. juni
hvor der vil blive spillet på 12 baner
Håndboldskole i Haarby i uge 26 (den 26. - 29. juni) for
årgangene 2005 - 2008. Tilmeld dig via: www.dhf.dk

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Jens Jakobsen, Næstformand Haarby Lokalråd

Multibanen
Multibanen er snart klar til indvielse. Fitnessområdet
og skaterområdet er etableret, men kanten rundt omkring mangler endnu, ligesom UNO mangler at lave
nogle forskellige ting til banderne. Forhåbentlig bliver
banen helt klar, så den kan indvies medio juni, så banen er officielt indviet inden sommerferien. Det er
aftalt med Mikkel Desler fra OB´s superligahold, at ham
og en holdkammerat kommer og er med til indvielsen.
Her vil de skrive autografer mm.

Torben Hansen, Haarby Boldklub, fodboldafdeling

Juni

Et samarbejde mellem

Foreninger i Haarby
Handelsforeningen
Haarby Lokalråd
Haarby Hallerne
Lions Club
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.

6. juni Pensionistforeningen
Banko kl. 14.00 - Strandgården
7. juni Billetsalg Cirkus Arena
SuperBrugsen Haarby kl. 16.00
9. juni Billardklub tilmelding sæson
Klubbens lokaler 19.00 - 21.00
10. juni Lions Loppemarked
Gl. Trælast kl. 10.00 - 13.00
10. - 11. juni Håndbold
Beach stævne Marinaen i Assens
12. juni Badminton tilmelding sæson
Haarby Hallerne kl. 19.00
17. juni CIRKUS ARENA i Haarby
Program fra 07.00 - 17.30
18. juni Haarby kirke kl 14. 00
Friluftsgudstjeneste, Trunderupsøen
23. juni Sidste skoledag - Ferie start
Uge 26 Gymnastikskole i Haarby
Uge 26 Håndboldskole i Haarby

Juli

August
1. aug. Pensionistforeningen
Banko kl. 14.00 - Strandgården
Uge 32 Fodboldskole i Haarby

SOMMERFERIE

14. aug. Skolestart, ferie slut
SOMMERFERIE

15. aug. Pensionistforeningen
Heldagstur Andelsbyen Nyvang

SOMMERFERIE

SOMMERFERIE

Lions Club Haarby

Haarby Lokalråd

Lions Club Haarby afholder loppemarked på
Den Gamle Trælast, Trunderupvej 14:
Lørdag den 10. juni kl. 10.00 - 13.00
Cirkus Arena i Haarby den 17. juni - billetsalg
den 7. juni - SuperBrugsen Haarby kl. 16.00
I år er det 20. gang Cirkus Arena er i Haarby

Projekt - HAARBY 360
FRA 1. JUNI HAARBY-INFO.DK
Den virtuelle rundtur .

Kontakt: pe.haarby@gmail.com

Juniorklub Haarby
Går du i 4 - 6 klasse og trænger du til socialt
samvær efter skole så kom i Juniorklub.
Klubben har åben mandag - torsdag kl 14 - 17.
Vi ”bor” i kælderen på Haarby skole.
SOMMERFERIE ÅBEN uge 26 - 27 - 32
Kontakt Lillian og hør nærmere tlf. 27 11 54 52

www.juniorklubhaarby.dk og følg os på FB

Støtteforeningen
Husk banko for alle, i alle aldre hver onsdag i
hal 3 ( Haarby Hallerne den lille hal) kl. 19.00,
dørene åbnes kl. 18.15.
Vi spiller om fine kødpakker, gode pengebeløb i
uge 21 er der muligvis 3200 kr. i superpuljen,
hvis ikke en spiller har haft en ekstra god aften
 puljen stiger med 400 kr. pr. spil.
Sæt X allerede i dag ved den 17. marts 2018,
da afholder vi fest, Byens fest.

Gå ind på hjemmesiden www.haarby-info.dk
og klik på ikonet haarby360 øverst på siden.
Se hvad der sker i Haarby på en sjov og anderledes måde. Sid hjemme i sofaen og opdag hvad
området indeholder på din IPad eller PC.
Vi håber i får en sjov oplevelse og husk at vise
siden frem til venner og familie.

Haarby Lokalråd

Fodbold
Fodboldskole i Haarby i uge 32.
For årgangene 2002 - 2009.
Tilmelding fra 9. marts på www.dbu.dk

www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Volleyball
www. haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Haarby Pensionistforening
06/06 Banko kl. 14.00 Strandgården
01/08 Banko kl. 14.00 Strandgården
30/05 Halvdagstur Kongsbak Have, Søndersø
15/08 Heldagstur Andelsbyen Nyvang i Holbæk
www.haarby-pensionisten.dk - Henny

www.haarbyboldklub.dk og følg os på FB

Haarby Bicycle Club. HBC

Tennisklub

Sporet i Trunderupskoven er endnu engang lavet
længere og mere indbydende. Vi er nu oppe på
7,3 km spor i flotte omgivelser.

Netop nu er det sæson for udendørs tennis. Alle
er velkomne til at spille tennis – såvel nybegyndere og øvede. Børn, der ikke har ketcher kan låne.
Træning for børn: onsdage 17.30 - 18.30
Træning for voksne: onsdage 18.30 - 20.30
Husk at første års medlemskab er halv pris!
Kontakt formand Bjarne Gadebush, 40 40 84 06.

www.haarbytennis.dk.

www.haarby-bc.dk

Haarby Skytteforening
www.haarbyskytteforening.dk

Haarby Musikaftenskole
Korsang - Instrumentalundervisning
Se hvad vi tilbyder på www.aftenskole.nu

