
       SPORTSFEST 

                        Den 9. - 11. maj 2013 
 

 

 

Torsdag d. 9. maj 

 
kl 10.00 Festpladsen åbner med is-, slik- og pølsebod. 
 HOPPEBORG med en voksen vagt. Skydeteltet er åbent. 

 

kl 10.00-15.00 FB FRØS-CUP FOR BØRN– og minifodboldbane for de små. 
 

kl 17.00 REKLAMEBANKO for hele familien – øl, vand og pølser kan købes i boden. Hovedpræmier: 

 Rodehjørnet: 50” LG plasma TV - Ziebart/Tidycar Kolding: Gavekort 2500 - Superdæk Vejen: 2 Gavekort á 500 - 

 Bøges Bilservice Lunderskov: Gavekort 500 – Samt mange andre fine præmier sponseret af velvillige sponsorer. 

               

           

Fredag d. 10. maj 

 
kl 16.00 Festteltet åbner med is-, slik-, pølsebod, øl og vand. 

 

kl 16.30 Løb 3, 5 og 10 km.  
 Gratis tilmelding 15. min før løbsopstart  

  

kl 18.00 Cykling 10, 30 og 50 km. ”50 km for øvede” 
 Gratis tilmelding 15. min før løbsopstart  

  

kl 18.00 Beachvolley 7. klasse og op efter. Arrangør: Volleybold udvalget  
 (mød op så laver vi nogle kampe/ turneringer)  

 
kl 18.00 Old Girls samt Old Boys Kamp/stævne.  

 

 

Lørdag d. 11. maj 

 
kl 10.00 Festpladsen åbner med is-, slik- og pølsebod. 

 HOPPEBORG med en voksen vagt. Skydeteltet er åbent. 
                                        

kl 10.00 GRATIS RUNDSTYKKER. Kaffe og te kan købes. 

 
kl 10.00                   Børnekræmmermarked. Medbring dit eget tæppe og sælg dit brugte legetøj. Ingen tilmelding 

 

kl 10.30-12.00 Trækketurer og ponygames opvisning. 
 

kl 11.00 GADE- OG FAMILIETURNERING I FODBOLD.  

 Husk: kun for sjov!!!  Regler: 4 spillere pr hold +evt. udskiftningsspillere.  

 På gade holdene må der kun være to aktive seniorer og der skal være mindst én spiller over 40 år på banen.  

Familiehold deles efter A) 1 barn er under 11 år, B) 2 børn er under 11 år, 

 C) 1 barn over 11 år, D) Pige/dame hold   
 Fodtøj: Kondisko. Gebyr 50 kr. pr. hold – betales inden start.  

 Tilmelding senest torsdag d. 9. maj til Henrik Veng tlf. 22 64 34 75 

 Der er præmie til vinderne og pokal for fairplay. 
 

kl 12.00 Tilmelding til beachvolley ved banen, 25 kr.  pr. hold  

 
kl 13.00 Beachvolley opstart, præmie til vinderholdet. 

 

kl 13.30 Fodbold Serie 5:  FB vs. Bække 
 

kl 15.30 TOVTRÆKNING: Lokal dyst: Fynslund : Jordrup : Knudsbøl : Egholt : Lejrskov : Vrå : Højrup : Ferup 

 Kan de forsvarende mestre slåes… 
 

kl 17.00 Sportsfesten afsluttes med HELSTEGT GRIS m. kartoffelsalat, salat og flutes. 

 Pris: Voksne 65 kr. Børn 30 kr. mad billetter kan købes fra lørdag kl. 11.00 i festteltet.  

 Musik ”Disko Duit” 

           

 
 

ALLE  ER VELKOMNE. 
Vi ses til tre festlige dage 

Fynslund Boldklub og Fynslund Boldklubs Støtteforening. 


