Tilmelding

GRATIS

Hurtigst muligt eller senest 4/8

HOPPEBORG

(Cykelløb, Bagekonkurrence

'

og fællesspisning)

Formand Rene Vestergaard
mobil 40632776
Kasserer Gunner Andersen
mobil 23953112

Hovedsponsorere:
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Lørdag den 12. August 2017
fra kl. 13.30
På p-pladsen ved Forsamlingshuset

POUL RASMUSSEN AlS
Bygge. og Ingeniørfirma

Bagekonkurrence:

Program for eftermiddagen:
Kl. 13.30 - 14.15 Børneløb (O - 13 år)
KJ. 14.45 -15.45

Sidste år vandt Kri~tina en vandrepokal
for sin flotte kage. Hvis du vil have
fingre i den eftertragtede pokal, skal du
bare tilmelde dig, bage en kage og
medbringe den i forsamlingshuset inden
kl. 17.00. Vinderen blive kåret ud fra en
afstemning af tilskuerne.

Voksenløb

KJ. 17.00 Bagekonkurrence
KJ. 18.30 Fællesspisning

i forsamlingshuset

KJ. 13.30 - 18.30 Aktiviteter

på p-pladsen

Cykelløbet:

Fællesspisning:

Tanken bag cykelløbet er; at man cykler
så langt man kan på en time (børn 45
min.). Hver rytter har et antal personlige
sponsorer, der betaler enten et fast beløb
eller pr. km. Der er præmier til længste
distance og flest indkørte penge.
Hvis der er nogen, børn eller voksne, der
kunne tænke sig at deltage i løbet som
rytter, er man mere end velkomne til at
kontakte en fra bestyrelsen for mere info.
e
Start / Mal ved Forsamlingshuset
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Alle er velkommen, om man har deltaget
i cykelløbet eller ej. Vi håber at samle en
masse lokale, så kom og få en snak med
andre lokale Lundeborgere. Der vil blive
serveret oksesteg med tilhørende tilbehør.
Pris pr. person 125 kr. Børn u/12år iflg.
med en voksen spiser gratis
Tilmelding er påkrævet senest den 4/8

Aktiviteter:
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Der vil være en række forskellige
aktiviteter for børn og voksne på
p-pladsen ved forsamlingshuset.
Aktiviteterne vil koste mellem 5 - 10 kr.
og der vil være præmier på højkant. Der
vil også være en masse gratis spil og lege.
Derudover vil der være en bod, hvor der
kan købes øl, sodavand og kaffe.
Som noget nyt, er der gratis hoppeborg .

