Søften Vejfodbold

NYHED

BYFEST 2019
Fredag 16. august – lørdag 17. august

I år vil vi lave en vejfodbold turnering for 5 mands-hold, som afvikles til Søften Byfest
lørdag d. 17/8 Kl. 12.00 - 14.00
Så hvis du mener, du kan samle Søftens sejeste vejfodboldhold, er det NU, du skal begynde.
Hvert hold skal bestå af max. 8 spillere
(gerne både børn og voksne).
Der vil være præmier til vinderholdet samt bedst udklædte hold.

Tak til vores sponsorer!

Fredag 16. August
17.30-19.30

Sponsorcykelløb
Deltag eller kom og hep de lokale helte frem
NB! Indskrivning kl. 16.00 – 17.00
Præmie til sjoveste cykel/rytter

Cykelløbet skydes i gang kl. 17.30 af Allan fra Søften Auto.
Rygnumre sponsoreret af Søften Auto.

Lørdag 17. August
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Kaffe og kage efter cykelløbet på P-pladsen med efterfølgende præmieoverrækkelser
(i tilfælde af dårligt vejr findes anden løsning)

10.00 – 17.00

Hoppeborg og Tumleland
For de mindste

10.00 - 17.00

JBU Turneringsfodbold med mange spændende SGF kampe

10.00 - 12.00

Søften Lokalrevy i/s
Søften Bagstræberne – billetsalg til efterårsrevyen 2019

12.00 - 14.00
N Y H ED

Vejfodboldturnering, max 8 spillere (børn + voksne)
Lav jeres eget fodboldhold og dyst mod de andre veje i byen
Præmier til vinderholdet og bedst udklædte hold

10.00 - 17.00

Fartmåler
Kom og lav Søften’s hårdeste spark, mange aldersgrupper.
Gode præmier, alt overskud går til byens nye kunstgræsbane

11.00 - 13.00

Kom og spis din frokost med familie og venner

Lodtrækning om gevinster på startnumre.

Oves håndmadder - 3 stk. for 30 kr. Lune ’deller’ til børnene 20 kr.
12.00 - 15.00

Volley-turnering
Alle kan deltage. firmahold, vejhold, grundejerforeninger m.m.
Tilmelding snarest eller senest torsdag 18/8 til Kirsten Pedersen,
KirstenSGF@webspeed.dk, mobil 61 76 77 17

13.00 - 16.00

16.00

Hoppeborg og Tumleland
For de mindste

18.30 – 20.30

Old Boys turnering

18.30 – 20.30

Klovnen Karla tryller og leger med børn og barnlige sjæle

18.30 - 21.00

Fredags menu i teltet
Grillstegte pølser/kyllingespyd m/kartoffelsalat/salat 75,00 kr.
Børnemenu 40 kr

21.00 – 01.00

Baren er åben
Med musik af tidens ‘hotte toner’

Lørdag fra kl. 10.00

Forskellige Boder
Skydetelt, det muntre køkken,
tombola, slik m.m.

Fredag fra kl. 18.30

Lørdag fra kl. 11.00

3 håndmadder

kun 30,-

Åben tennisbane
Kom og spil tennis

Festaften - Starter kl. 19.00
Spisning i teltet for hele familien
Couvertpris kr. 175,Børn under 12 år: Kr. 60,-

Grillstegt pattegris/
oksekød fra Hårby
Slagteren med diverse
kartofler og salater

Musik i telt
et - DJ
21.00 - 01
.00

