Daglige aktiviteter
Teltet og slik boden er åben hver aften fra onsdag.
Tennis-, ringoog volley-banerne er åbne hver dag
Hoppeborg
Sumobrydning
Diverse lege for børn

Mogenstrup Sportsuge
2017

Onsdag d. 14. juni - søndag d. 18. juni
Vi styrker sammenholdet
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Så er det igen blevet tid til årets sportsuge.
I programmet i år vil der være gentagelser af succeser som havetraktortræk og kørestolsrugby.
I år vil der være land mod by, så få samlet et hold af
bestående af dig og dine naboer og genboer og mød
op klar til sjove aktiviteter.
Mød talstærkt op og støt op om dette års sportsuge.
Hilsen ØSB og MIF.

Hvis du kan afsætte lidt tid, vil det være en stor
hjælp, hvis du vil hjælpe til i baren eller isboden.
Kontakt Tove på tlf.: 26128160

Teltet rejses mandag kl. 18, så kom og hjælp.
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Grisefest
Tilmelding til grisefest til Michael på tlf.: 50815840
eller til Tove på tlf.: 26128160. Seneste tilmelding
søndag d. 11. juni.
Medbring selv tallerkner og bestik.
Menu:

Onsdag d. 14. juni
18:00

Teltet åbner

19:00

Kagekonkurrence.
Kagerne bedømmes kl. 19:15 og skal
derfor være indleveret kl. 19:00
Tilmelding til Hanne Kirkegaard på
tlf.: 29607329

19:00

Banko for alle i teltet - også børn

20:15

Kage og kaffe ad libitum i teltet.
Spis alt det kage du vil for 10 kr.

22:00

Teltet lukkes

Helstegt gris med salater, flødegratinerede
kartofler og flutes. Eller pølser og brød.

Drikkevarer SKAL købes i teltet; også kaffen.
Pris: For hele aftenen:
Voksne: 110 kr. Børn (til og med 7. kl.) 40 kr.
Kun dans:
50 kr.
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Torsdag d. 15. juni

Lørdagens program
Der vil være aktiviteter allerede fra morgenen af.
Der skal blandt andet skydes med slangebøsse efter
grise og man kommer til at gå hurtigt forsigtigt.

17:00

Teltet åbner

17:30

Børnefilm i teltet

18:00

Fællesspisning i teltet.
Kom og køb en spisebillet til 50 kr.
for voksne og 20 kr. for børn og så
er der serveret. Medbring selv service.
Drikkevarer skal købes i teltet.
Tilmelding til Tove på tlf.: 26128160
senest søndag d. 11/6

Over middag skal der konkurreres i kortbanehåndbold specialvolley og rundbold i land mod by, før der
skal dystes i kørestolsrugby.

Ca. 19:15

Familiefilm i teltet.

22:00

Teltet lukkes

Hvis man gerne vil stå for at samle et hold, så kontakt en fra foreningerne, og vi vil få det annonceret
ud, så folk ved hvem de kan kontakte.

Til land mod by skal vi igen i år bruge nogle hold der
kan dyste mod hinanden. Tag dine naboer ved hånden og mød op til en eftermiddag med gang i den.

Tilmelding til kørestolsrugby til Rene på tlf.:
21836816. Medbring gerne hjelm og handsker, da
der køres i skolegården.

Husk tilmelding til fællesspisning, hvis
du ønsker at deltage...
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Havetraktortræk regler
Al færdsel på og omkring stævnearealet er på eget ansvar

Gælder alle klasser
Føreren skal være fyldt 8 år, føreren skal holde numsen i sædet under
hele trækket. Hvis træk øjet er anbragt højere end midt bagaksel, skal der
være forsynet med forsvarlige antitip stænger eller hjul, MAX træk højde er 35 cm. Hvis vægt monteret skal der være frit over træk øjet. Traktoren må kun køre en gang pr. klasse. Vægten er inklusiv fører.

Standard klasser
Kl. nr. 1: 0 - 250 kg.
Kl. nr. 2: 251 – 350 kg.
Standard chassis, kun ikke skårede græs dæk samt ingen tvillinghjul.
Max dækstørrelse 23-10-12. Transmission: almindelig hastighed og motor: max 25 hk

Modificerede klasser
Kl. nr. 3: 0 – 350 kg.
Kl. nr. 4: 351 – 500 kg.
Skal ligne en almindelig havetraktor, max 25 hk motorblok, resten er op
til fantasien.
Motor og roterende dele skal være forsvarligt afskærmet.

Fredag d. 16. juni
17:00

Teltet åbner

17:00

Børnefodbold

18:30

Havetraktortræk. (Indvejning 17:30)

21:00 - 01:00 Hygge i teltet.
Der vil være varme i teltet, så der er
ingen grund til at gå tidligt hjem.

Læs mere omkring havetraktortræk længere omme i
bladet.

Specialbygget
Kl. Nr. 5: 0 – 650 kg.
Specialtraktorer.
Roterende dele skal være forsvarligt afskærmet.
Evt. spørgsmål ring til:
Claus Marcussen på 27571757
Henrik Mikkelsen på 26414783
Jes Kjærgaard på 23443846
Asger Ladegaard på 51171768
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Lørdag d. 17. juni
09:00

Teltet åbner

Søndag d. 18. juni
10:30

Teltet åbner

09:00 - 10:00 Gratis rundstykker og kaffe i teltet

11:00

Gudstjeneste

10:00

Baggagerumssalg på pladsen

12:00

10:00

Petanque

Sildebord - Kom og smag gode sild.
30 kr. pr. person. Ingen tilmelding.
Årets Mogenstrupborger kåres

10:30

Forskellige aktiviteter og dyster

13:30

Familiecykeltur

12:30

Kortbanehåndbold, beachvolley med
lagen og rundbold

13:30

20 km cykeltur i området

15:30 ca.

- Eller når alle er retur
Fælles oprydning.

14:00

Kørestolsrugby
Tilmelding til Rene på 21836816.

16:00

Fælles borddækning

18:30 - 01:00 Grisefest
Musik og dans

Info:

Bliv og hjælp med at pakke teltet sammen.
Jo flere vi er, jo hurtigere går det.

Info: Se mere om dagens aktiviteter længere omme i
bladet
En stadeplads til baggagerumssalg koster 50 kr.
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