Hvam Sports- og Byfest 2019
IF KVIK 50-års Jubilæum

Onsdag d. 19/6:
Kl. 19.00

KVIK løbet Med tre distancer: 3,4 km, 5,2 km. og 9,6 km. Med start/mål på Hvam stadion (Tilmelding senest d.
18/6 på hjemmesiden www.if-kvik.dk/KVIK-løbet ) ALLE kan være med! (Priser 0-15år: 30kr. 16år og opefter:
50kr. / 9,6km; 60kr.) (Man kan også tilmelde sig på dagen – senest en halv time før løbsstart)

Torsdag d. 20/6:
Kl. 19.00

KVIK/Aalestrups Serie 4 hold spiller kamp imod Vindblæs (fri entre)

Fredag d. 21/6:
Kl. 18.00

Kl. 20.00

Firma/gade/familie fodboldturnering på 7mandsmål
Pris pr. hold 300kr. – pris inkl. en kasse øl 500kr.
(Tilmelding på sms senest d. 19/6 til Jesper Andersen Tlf. 40 68 15 44 eller
Thomas Bisgaard Tlf. 23 38 54 11)
ONE MAN Show med Darko Popić fra The Florines som spiller livemusik i teltet.

Lørdag d. 22/6:
Kl. 10-16.00

Kl. 14.30

Bagagerumsmarked Kig forbi, og lad dig friste af de mange forskellige effekter som folk har taget med i deres
bagagerum. (Standplads for private 5x5 meter: 50kr. -reserver stand hos Lars Bisgaard på tlf. 21 79 09 99 senest
d.20/6-19)
FIFA –turnering på Playstation 4 i klubhuset (mødetid kl. 9.00)
(Tilmelding senest d. 20/6 til Mads Holm Tlf. 22 41 23 77) – der er præmier til de 3 bedste (Deltagelse: 100kr.)
Reception -i forbindelse med IF KVIK's 50-års jubilæum, afholdes der officiel reception i teltet med gratis
rundstykker og kaffe (ønsker man at påtænke IF KVIK med en gave i anledningen af jubilæet, kan man overføre
et pengebeløb til konto: 5970-0005000533 Pengegaver vil ubeskåret gå til klubbens faciliteter/sportsgrene)
Trylleri, sjov og spas, musik og sang -Oplev Hans Jørn på slap line. Han både tryller, synger, fortæller historier
og inddrager børnene i hans forestillingen - Og så får han assistance af dukken Jack ;-)
Cykelsponsorløb
En gruppe af klubbens medlemmer og tilhængere, har sat sig for at samle penge ind til træningsophold 2020.
Og ved hjælp af sponsorer der betaler pr. tilbagelagt km, vil der blive konkurreret om hvem der er i stand til at
samle flest penge ind. – der er præmie til den mest ihærdige.
Gensyns-fodbold (7 mands) -hyggefodbold for dem der kunne tænke sig at få rørt sig lidt, og eventuel dyste
imod de gamle holdkammerater
Eftermiddagskaffe/kage i klubhuset (kom og se vores gamle avisudklip/billeder, og fordyb dig i IF KVIK's historie)

Kl. 15.30

KVIK/Aalestrups Førstehold (serie 1) spiller kamp imod Kjellerup IF (fri entre)

Kl. 09.30
Kl. 10.00

Kl. 11.30
Kl. 12.45

Kl. 14.00

Kl. 18.30-02.00 Stor Jubilæumsfest i Ølteltet der afholdes et brag af en jubilæumsfest i ølteltet
Tag din gamle sportskammerater/vennerne/naboerne/familien med til en forrygende festlig aften!
Alle er velkommen!
Musikken leveres af Diskotek VENUS v/Peter Christensen
Menu: Grillet kamsteg m/tilbehør "ALL YOU CAN EAT" Pris pr. pers. 150,- (forudbetales senest d. 10/6-17)
Tilmeld dig på http://www.if-kvik.dk/50-års-jubilæumsfest eller til Lars Bisgaard Tlf. 21 79 09 99
FREDAG OG LØRDAG
ER DER OPSTILLET
HOPPEBORG TIL
BØRNENE

Amerikansk lotteri:
Hele ugen vil der blive solgt lodder til vores Amerikanske lotteri i baren i teltet. Hovedpræmien
er en Mountainbike, sponsoreret af Fri Bikeshop i Aalestrup. Derudover et utal af andre
præmier
Vindernumrene udtrækkes ved Telt-festen lørdag aften kl.ca 21.
Bliver også offentliggjort på www.if-kvik.dkog www.facebook.com/KvikAalestrupIF

