Søndag den 16. August
10.00

Hoppepuder og Tumleland
For de mindste

10.00

JBU Turneringsfodbold

10.00

Motionsbingo
Løb eller gå. Deltag med hele familien. Bingoplader købes i baren
i teltet. Rute tæt på festpladsen. Flotte præmier!

10.00 - 13.00

Åben petanquebane
Prøv at spille petanque – med instruktion

11.00

Stafetløb for børn og voksne

11.00 - 12.00

Børnedans
– kom og dans med Danseskolen Line Falch

13.00 - 16.00

Åben tennisbane
Kom og prøv at spille tennis

Tak til vores sponsorer!

SPORTS OG SOMMERFEST 2015
Torsdag 13. august - søndag 16. august

Torsdag den 13. August
18.30-20.30

Lørdag den 15. August
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Sponsorcykelløb - 20 års jubilæumsløb
Deltag eller kom og hep de lokale helte frem
NB! Indskrivning kl. 17.00 – 18.00
Præmie til sjoveste cykel/rytter

09.00 - 12.00

e3Light Cup
3-mands Fodboldturnering for mindre børn

10.00 – 17.00

Hoppepuder og Tumleland
For de mindste

10.00

Motionsbingo
Løb eller gå. Deltag med hele familien. Bingoplader købes i baren
i teltet. Rute tæt på festpladsen. Flotte præmier!

11.00 - 13.00

Uddeling af uafhentede præmier og medaljer fra Cykelløbet

10.00 - 17.00

JBU Turneringsfodbold

10.00 - 12.00

Søften Lokalrevy i/s
Søften Bagstræberne – billetsalg til efterårsrevyen 2015

12.00 - 15.00

Volley-turnering (For sjov) (Firmahold, vejhold m.m.)

Cykelløbet skydes i gang kl. 18.30 af Allan Mortensen, Søften Auto
Rygnumre sponsoreret af Søften Auto, SGF Guldsponsor

Fredag den 14. August
17.00
18.00 – 21.00

Hoppepuder og Tumleland
For de mindste
Old Boys Fodbold
Fornøjelig underholdning for de lidt ældre fodboldben

18.30 – 20.00

Favrskov Fodbold fitness (Damer)

19.00 - 22.00

Grillen tændes
Grillmenu i teltet – kr. 75,Hjemmelavede grillpølser/kyllingespyd
m/kartoffelsalat – div. salat.

21.00 – 01.00

Alle kan deltage. firmahold, vejhold, grundejerforeninger m.m.
Tilmelding snarest eller senest torsdag 13/8 til
Kirsten Pedersen, KirstenSGF@webspeed.dk, mobil 61767717

Lørdag og søndag
fra kl. 10.00
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Forskellige Boder
Skydetelt, det muntre
køkken, tombola, slik m.m.
Fredag fra kl. 17.00
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14.00

NYHED

Søften Fritidscenter spiller op
Band musik – Karaoke og Stomp

NYHED

Spisning
S
pisn
ning i teltet for
f hele familien
Couvertpris 130,-

Lørdag og søndag
fra kl. 11.00 - 14.00

3 håndmadder

Sponso

Åben tennisbane
Kom og prøv at spille tennis

Festaften - Starter kl. 19.00

Musik i teltet
v/ DJ Party Rockers - Rock The Party
SGF’
og Spos Sommer
rtsfest
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2015
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13.00 - 16.00

kun 25,-

Grillmenu:
med årstidens
grøntsager

k
Musi

n
e
n
e
c
på s



en :

.0
21.00 - 01

0

