
                    

”Der er dømt pokaler og medaljer, pølsevogn, fodboldgolf, hygge,        
livemusik, besøg af en verdensmester i pannafodbold og meget andet, når…” 

  Gødvad GIF Fodbold inviterer til 

Fodboldfest fredag den 16. juni fra kl. 17.00 
Kære fodboldspillere og familier  

Kom og vær med til fodboldfest som afslutning på sæsonen fredag den 16. juni kl. 17!  Der bliver 
en stribe af sjove fodboldaktiviteter og konkurrencer for børn og voksne i alle aldersgrupper! 

Dagens program      

17.00-17.15  Velkomst og fælles opvarmning  

17.15-18.00  Sjove aktiviteter for de enkelte årgange / hold  

18.00-19.00   Konkurrencer og socialt samvær – prøv blandt andet:  

 18 hullers Fodboldgolf – kan du lave ”hole in one” eller sætte banerekord? (fra kl. 17.15) 

 Panna-spil med og mod verdensmesteren fra 2015, Jacob Cornelliussen (fra kl. 18-19) 

 Straffespark – scor 3 gange i træk og vind en præmie! (kl. 18.15-?) 

 Jongleringskonkurrencer – pokaler til de bedste jonglører i forskellige aldre! (kl. 18.30) 

 Fodtennisturnering – prøv kræfter med Brasiliens folkesport og vind pokaler! (kl. 18.45) 

 Teqball, stangfodbold, kongefodbold og meget andet – hyg dig med venner og familie  

19.00- ? Hygge og livemusik ved teltet, hvor der kan købes drikkevarer og mad fra  pølsevogn  

Mad og drikkevarer kan købes i pølsevognen fra kl. 17 til omkring kl. 20. Derudover kan de voksne 
købe fadøl fra Grauballe Bryghus ved teltet.  

Man behøver ikke tilmelde sig, men af hensyn til planlægningen opfordres klubbens spillere til at 
fortælle deres træner om de deltager. Familie og venner møder bare op uden at tilmelde sig.  

Det er gratis at deltage, men enkelte aktiviteter koster et mindre beløb. Der kan både betales 
kontant og med mobilepay. Dagens indtægter går til at dække udgifter til pokaler, medaljer til 
børnespillere og aktiviteter - et eventuelt overskud doneres til halprojektet.  

Tag dagens bedste foto og upload det på Facebook ”Gødvad GIF Fodbold”  

Vi glæder os til se dig og din familie til et par festlige timer! Mvh Gødvad GIF Fodbold       

                                                                                          


