Sportsdag og
90-års Jubilæum
Lørdag 13/8-2022
Fri entré hele dagen!
Opvisningskamp: Kundby IF - FC Zulu

Kom og oplev en sjov og underholdende kamp
når et blandet Kundby-hold møder det TV-kendte
FC Zulu hold. Der er garanti for en sjov kamp med
fodbold meget langt fra superliga-niveau!

5-Kamp

Saml dine kammerater og vis byen hvem
der er nr 1! Deltag i 5-kamp i discipliner der
udfordrer teknik, præcision og teamwork.
Et hold består af 4 mand plus evt. udskiftere. Bare rolig, fysisk god form er ikke et
must, alle kan være med! Gratis deltagelse
og flotte præmier til de 2 bedste hold.
Tilmelding på SMS 23349955 med holdnavn
og antal deltagere.

Thor Blauner
Thor ligger ud, med masser af velkendt musik i rigtig spillemands-stil. Thor er
manden der kan skabe
den totalt hyggelige stemning og få alle til at synge
med på alle de sange vi
kender fra de sidste mange årtier - Glæd jer!

Anton og Rikke
Børneshow med alle de gode gamle børnesange
Kan du heller ikke få nok af de gode gamle børnesange fra Åh Abe cd’erne og De Små Synger, så
skal du helt sikkert tage ind og synge med på alle
klassikerne i selskab med Anton og Rikke.

Helstegt Pattegris buffet

Vi disker op med en hammer-lækker
buffet bestående af helstegt pattegris,
flødekartofler, salat og hjemmebagt
brød! Skal forudbestilles senest 9/8 på
www.place2book.com/da/sw2/sales/
sike07grg9

U11 Stævne
Vores eget seje U11 hold får besøg af 7
andre lokale hold til en fed formiddag
fyldt med hygge og fight på grønsværen.
Kom ud og hep på Kundbys IF's super seje U11 drenge og giv den en
kæmpe oplevelse med masser at
hujen og klappen fra tilskuerrækkerne.
Payaz
Payaz er bandet der sparker liv i
løjerne. Hvis festen ikke allerede
har ramt 200 i timen, så skal
Payaz i hver fald nok sørge for at
det sker! Igen med alt det musik
du kender og kan synge med på,
og ikke mindste danse til - Sug
maven ind, for der bliver tætpakket på dansegulvet

Program
Tid

Begivenhed

09:30

U11 Stævne

12:00

Børnekoncert med Anton og Rikke

13:15

5-kamp

16:00

Opvisningskamp: Kundby IF - FC Zulu

18:00

Live-musik: Thor Blauner

18:30 (omtrentligt)

Buffet: Helstegt Pattegris m. tilbehør

21:00

Live-musik: Payaz

Hele dagen

Hoppeborg, sømblokke

Hele dagen sælges i baren/kiosken
Fadøl, sodavand, slush-ice, pommes frites, grillede frankfurtere, salat, shots,
parisertoast mm.

En kæmpe tak de sponsorer som
støtter op om dagen!

