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Tavel-SM
2018
6 - 8 Juli

Förberedelser för utesäsong och SM på hemmaplan.

Vad händer i klubben?
Arbetsträffar inför SM i sommar.
Vi fortsätter med arbetsträffarna, i maj, på utebanan. Vi gör
detta på söndagar, mellan kl.11 - 15. (13/5, 20/5 & 27/5).
Vi kommer även tända grillen, så vi kan ta fikapaus under
arbetets gång. Gå in på hemsidan och anmäl ditt intresse!

Funktionär till SM

Nu är det dags att gå in och anmäla sig som funktionär och
göra matbeställning. I menyn Tavel SM 2018 hittar du
information och länkar till formulären. Nästa möte 3/6 kl. 12:00

Vår klubb
arrangerar i år,
SM utomhus, här
i Helsingborg.
Här, i
månadsbladet
och på vår
hemsida,
hittar du all
viktig
information!

MÅNADSTÄVLING
i maj. (Ute)

28/5

KOMMANDE TÄVLINGAR & EVENT I NÄRHETEN
•
•
•
•
•

SKÅNESERIEN, UTOMHUS, (BORTA) MOT SKURUP BK, 12/5 KL. 10:00
UTESÄSONG, PREMIÄR 10/5, PÅ VÅR UTEBANA
UNGDOMENS DAG, 10/5 KL. 10:00 - 16:00, MALMÖ (BK GRIPENS LOKALER) MER INFO, SE HEMSIDAN
BILLEVÅNGSTRÄFFEN, 2/6 KL. 10:00 (70/50-TÄVLING & FINALSKJUTNING) SISTA ANM. 26/5.
SUNDSPILEN, 16/6 KL. 10:00. BK GRIPENS UTOMHUSBANA.
…mer information på hemsidan och skanesbagskytte.org.
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Funktionärsträff 3/6. Kl. 12:00,
på IH.
För att anmäla sig som volontär,
gör så här:
Välj, Tavel SM 2018 info, i menyn
på hemsidan. Välj sedan, Anmälan
funktionär, av de val som kommer
upp. Nu hamnar du på den sida
som innehåller ett formulär för
anmälan. Fyll i och skicka in!

Nya klubbtröjan
HeBK har nu ett nytt avtal, med
Belekima, om att trycka nya
tävlingströjor till klubbens
medlemmar. Så nu är det hög tid att
beställa DIN nya klubbtröja!

Uppdaterad mejl-lista
Klubbtröja med
namn, kontakta
Eskil.

Vi har tänkt uppdatera mejl-listan,
så titta in på hemsidan. Eskil har
lagt ut ett formulär som styrelsen
vill att våra medlemmar fyller i, så
att vi kommer ha nya aktuella
adresser till alla.
Har du idéer, funderingar, förslag
eller annat du gärna vill ta upp.
Prata med Micke, Eskil, Dan, Benny
eller någon annan i styrelsen, så tar
vi upp det i styrelsen.

Information om vår lilla kiosk
Vår kiosk, är tillsvidare stängd, tills vi
hittar ett bättre sätt att driva den på.

NU TAR VI EMOT BETALNINGAR VIA SWISH
Nu kan man på mångas begäran betala både fika och tränings-avgifter
med swish. Om du swishar belopp över 100 kronor, glöm inte att lägga
till 2kr i swish-avgift. Det är pengar som banken vill ha.
Swish nummer: 123 420 8120

