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Stort reklamebanko
Der vil igen i år være et væld af gevinster til Sportsfestens
Reklamebanko. Så der er vitterligt noget at komme efter
Torsdag kl. 17.00. Der er præmier til hele familien. Stor
velvillighed fra sponsorernes side når Støtteforeningen har
været rundt, har været overvældende, så man kan roligt
glæde sig til nogle fine gevinster.
Hovedpræmien er et stort 42” fladskærm sponsoreret af
Rodehjørnet. Ellers er der lige fra vin, gavekort, gaveartikler
m.m.
Der er selvfølgelig åbent for salg af is –slik – og pølser samt
øl og vand.
Et hyggeligt reklamebanko, hygge og stemning –”så snup
en pølse til aftensmad - det er da lækkert” siger Fynslund
Boldklubs Festudvalg samt Støtteforeningen.

Kræmmere søges til kræmmermarked - bliv kræmmer for en dag
LYDER DET IKKE SPÆNDENDE? Fat telefonen eller
send en mail - det kan sagtens nås.
Fynslund Hallen vil - LØRDAG FRA KL 10-16.00 – være
fyldt med alverdens ting og sager.
Er du kræmmer med en masse gode varer, eller vil du blot
af med en masse ting fra gemmerne
derhjemme – så mail til: johansen@jordrup.dk eller ring tlf.
2127 4710 og bestil en bod.
Prisen er kr. 200.00 for en bod på 3 x 3 meter incl et bord.
DER ER EN SILDEMAD MED I PRISEN –et ”fisk”
tilbud.

Håndbold udendørs
Så skete det endelig, det som mange - i mange år har ønsket
–HÅNDBOLD UDENDØRS.
Håndboldudvalget har taget en gammel tradition op nemlig
det man altid gjorde ”i gamle dage” ---spille håndbold på
græs. Det var førhen til sportsfester rundt i landet, utænkeligt hvis ikke der blev spillet håndbold på græs
Et godt initiativ – og der spilles Lørdag eftermiddag fra kl.
14.00. Der spilles Mixhold – ungdoms og senior. Der er
tilmelding til Frank Landmark tlf.2623 6220.
Det bliver sjovt på græs….

Kåring af årets idrætsudøver og
leder/træner
Endnu et tiltag til Fynslund Boldklubs Sportsfest, vil ske
ved den store afslutningsfest i festteltet – lørdag aften.
Fynslund Boldklub vil hvert år fremover- kåre Årets Idrætsudøver og Leder/Træner.
Helstegt pattegris – Live musik ved ”Touch Of Shadows” og
to kåringer.
Et bedre punktum kan Sportsfesten vel ikke få.

“Så ta´r vi cyklerne frem
- Og hvorfor ikke – FREDAG KL. 17.00 – ved Fynslund
Boldklubs
- Sportsfest. Der er gratis tilmelding 15. minutter før løbsopstart.
- der cykles 15 km, 35 km og 50 km
- Ruter offentliggøres på. Fynslund.dk

Fynslund JAM
Fredag aften den 30. maj er der et helt nyt tiltag ved Sportsfesten
Fynslund Jam - er et musik arrangement for lokale
musikere, hvor det gælder om at have det sjovt og hygge sig
med andre musikere på en uformel måde.
Der er blevet ledt efter en lokal entusiast og slagets gang
skal styres af JAM-leder Poul Kunkel Nielsen.
Afviklingen af jam-arrangementet foregår således: Kontakt
JAM-leder Poul Kunkel Nielsen for yderligere spørgsmål og
tilmelding på tlf. 2514 3732. Fredag aften er der så musik
oplevelser med Fynslund områdets andre musikalske ildsjæle. Arrangørerne stiller bakgear + tangenter til rådighed,
men anbefaler, at man selv medbringer sine “håndvåben”
(aftales med JAM-leder…).
Det handler ikke om at vise, hvor god du er, men hvor god
du er til at spille sammen med dem, du står på scenen med.
Måske bliver det fantastisk. Måske bliver det en udfordring.
Måske bliver det den musikalske oplevelse, du vil huske i
mange år.

Men husk lige at prik til dine musikglade venner og hiv
dem med til en hyggelig aften i Fynslund områdets bedste
musiktelt.

Fynslund Boldklubs Sportsfest
Så bliver der igen gang i den i Fynslund. Traditionen tro
afholder Fynslund Boldklub den årlige Sportsfest i
Kristi Himmelfartsferien og det er i år den 29. – 31. maj.
Fynslund Boldklubs Festudvalg og Støtteforeningen har i
den grad ligget vandret for at stable festen på benene.
Og man kan glæde sig til det gode traditionelle - samt nye
tiltag.
Centrum for sportsfesten er det store festtelt der er åben alle
tre dage med – is – slik –pølser - øl og vand. Hoppeborgen
er selvfølgelig på plads med voksenvagt alle dage.
TORSDAGEN er om dagen helliget - FB FRØS-CUP
FOR BØRN. Her bliver der spillet fodbold dagen lang med
klubber fra nær og fjern. Sædvanen tro er der præmier til
alle deltagere – sådan skal det være.
Aftenen er helliget hygge og god stemning med
REKLAMEBANKO – hvor hovedpræmien er et 42” fladskærm.
FREDAGEN er med løb for alle. Der skal løbes 2, 6 og 10
km. Vil man ikke løbe kan man cykle.
Inden det går løs om aftenen skal der lige spilles Old Girls
og Old Boys kampe.
Endvidere spilles der Beachvolley fra 7. kl. og opefter.
Aftenen byder på et nyt tiltag – SPORTS JAM – hvor
lokale musikere, sangere m.m. vil underholde. Ingen tvivl
om at det vil blive en festlig aften og festteltet plejer da også
at være næsten fyldt. Mød op- det er altid en rigtig
hygge aften. Man kan sagtens nå at tilmelde sig Sports Jam så frem af busken - hvis du er en Elvis eller Beatles
eller bare dig selv. Se artikel andetsteds.
LØRDAGEN starter med gratis rundstykker til de første
200. Kaffe og te kan købes. Men ellers er det store nye tiltag
KRÆMMERMARKEDET i Fynslund Hallen fra kl.
10.00. Har du noget du vil sælge, så bestil en stand – den er
billig.
Dagen lang er der – BØRNE - KRÆMMERMARKED - i
festteltet og man behøver ikke at tilmelde sig – bare kom.
Det store tilløbsstykke er – GADE- OG FAMILIETURNERINGEN I FODBOLD. År efter år er der dystet mellem
familier - drabelige gadekampe er udspillet - men alt sammen på et fair plan. Der er i øvrigt en pokal for fairplay.
Serie 5 fodbold spiller hjemmekamp mod Seest.
Glædeligt at der efter mange års fravær igen er - HÅNDBOLD UDENDØRS. Det er der rigtig mange der glæder
sig til.

Er der prestige på spil ved familie- og gadeturneringen i
fodbold er det ikke mindre ved – TOVTRÆKNINGEN –
hvor alle oplandslandsbyerne dyster. Man taber vel ikke til
naboerne – vel!!!
Fredagens Beachvolley fortsætter lørdag – et populært
trækplaster.
LØRDAG AFTEN afsluttes med – HELSTEGT PATTEGRIS – hvor festteltet er stopfyldt. Her plejer der at
komme mellem 400 og 500 festlige mennesker. En god ide
er at købe billet i god tid – fra lørdag kl. 11.00 i festteltet.
Og det er billigt –
man kan spise alt hvad man kan for - kr. 65.00 og kr. 35.00
for børn.
Aftenen slutter af med – LIVE MUSIK ”Touch Of Shadows” - Det plejer at blive sent……

I Fynslund Boldklubs Festudvalg og Fynslund Boldklubs
Støtteforening er man enige om en ting:
”Vi glæder os endnu engang til at se dig
– ALLE ER VELKOMMEN”
Af Hans E. Sørensen

