Sportsfest i Dover GF
Lørdag d. 6. juni,
juni, 2009
Kære sportsfestdeltagere.
sportsfestdeltagere. Sjældent har programmet for vores sportsfest været så omfattende og
fyldt med spændende aktiviteter. Kom og vær med til at gøre dagen til en fest…

Program
Kl. 8.30, Det traditionsrige
traditionsrige Morgenløb
De friskes start på dagen.
Efter fælles opvarmning ved Jette Liborius, løber vi de ca. 6,5 km mellem Bjedstrup,
Svejstrup, Alken og retur til Bjedstrup. Alle kan være med og der er præmier til børn,
ungdom og voksne. Herefter er der kaffe og rundstykker til de aktive.
Kl. 9 til ca. 17,
17, Aktiviteter
Fodboldturnering. Der er medaljer til alle hold i hver række og DGF skal møde stærke
udenbys modstandere så kom og hep på dit hold.
Volleyball. Vi laver hold på dagen og spiller en lille turnering.
Herudover har vi som traditionen byder hoppepude, skydetelt, tombola, ansigtsmaling og
nyt i år; Høvdingebold på multibanen, kom og vær med!
med!
Kiosken er åben hele dagen, hvor der kan købes sunde sandwich, pølsehorn, slik, is og frugt.
Midt på dagen kommer Safarimand og underholder.
Sidst på dagen afvikles de traditionsrige fodboldkampe for oldboys, oldgirls og ”gamle”
Dover børn mod forældre / trænere.

Kl. 18 til ?, Fællesspisning og fodboldlandskamp
fodboldlandskamp på storskærm
Husker du Danmark – Sverige fra EM kvalifikationsturneringen 2007?.. Føj for et drama…
Nu er det tid til revanche! Sverige mod Danmark i kvalifikationsturneringen op til VM 2010 i
Sydafrika. Vi er med helt fremme og møder Sverige i Stockholm. En kamp ingen fodboldglad
dansker vil gå glip af. Se kampen her sammen med os andre!
andre!
Fællesspisning og auktion:
Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser.
Pris: Voksne 80,80,- kr., børn til og med 10 år 50,
50,- kr. Medbring selv service.
I forbindelse med spisningen afholder vi auktion over de bedste effekter fra vores tombola.
Aftenarrangementet kræver tilmelding til,
til,
Jan Malling på janmalling@newmail.dk, mobil 22851069, eller til
Jacob Gewitz på jacobgewitz@gmail.com, mobil 23202161.
Hurtigst muligt og ikke senere end onsdag d.3. juni.

Vi ses!

