Højby Skytte- og Gymnastikforenings
150 års jubilæum

Baggrund for jubilæumslogo
Af Marianne Koldby Larsen

som tilbyder ca. 20 forskellige
sportsaktiviteter. En fantastisk
udvikling og et aktivt tilbud til
beboerne i Højby.
Helt fra opstarten af Højby Skytteforening har fanen været en
naturlig del af foreningens virke
og er det stadig. Ved ethvert
sportsstævne vejer flaget foran
Højby Hallerne, ligesom en
gymnastikopvisning altid indledes med faneindmarch. Derfor er
det danske flag en naturlig del af
jubilæumslogoet.

Jeres lokale idrætsforening, Højby
Skytte- og Gymnastikforening,
hører til blandt de ældste i Danmark. Den 17. marts 2016 fylder
foreningen 150 år. Et jubilæum
som er værd at markere, og som
vi meget gerne vil fejre sammen
med alle Højbys indbyggere og
andre, som har relation til Højby
S&G.
I den anledning har vi udarbejdet
et jubilæumslogo, som I vil møde
i mange forskellige sammenhænge i perioden op til jubilæet.
Overalt, hvor I ser dette logo, er
der nyttige, informative oplysninger vedrørende det forestående
jubilæum.
På logoet ser I bakkerne i Højbyskoven. Bakkerne er resterne af
den ås, som strækker sig fra Knullen nord for Højby og fortsætter
vest på gennem Højbyskoven
mod Volderslev og videre syd på
til Bramstrup. Bakkerne blev dannet i forbindelse med sidste istid.
I åsen er der igennem tiderne
blevet gravet grus, og derfor var
disse bakker i skoven særdeles
ideelle som baggrund for Højby
Skytteforenings første 200 meter
skydebane ved oprettelsen i 1866.
Her afholdt skytterne hver anden
søndag skydetræning med det
formål at opnå en skydefærdighed, som kunne være til gavn for
militæret og den danske befolk-

ning, såfremt der blev brug for
at forsvare Danmark. Ud over
skydetræning blev der lagt vægt
på at øve march, eksercits og legemsøvelser, så den fysiske form
var i orden.
På den højre bakke ser I to egetræer, som er lige så gamle som
foreningen. Træerne symboliserer
foreningens udvikling, hvor skytterne er rødderne. Træerne er i
lighed med Højby S&G vokset sig
store og står i dag med livskraftige stammer og rigt forgrenede,
grønne kroner. Det samme kan siges om Højby Skytte-og Gymnastikforening. Siden starten i 1866
har foreningen udviklet sig til en
stærk og sund forening, som i dag
består af 9 forskellige afdelinger,

Peter Thorup, som er indehaver
af den lokale grafiske designvirksomhed, Mulbjerg Thorup, har i
samarbejde med Højby S&G været behjælpelig med at udforme
logoet. Tak for det.
.

Tag godt imod vores jubilæumslogo og reserver allerede nu
dagene 17.-19. marts 2016, hvor
jubilæet vil blive fejret på forskellig vis.

