
OBS: Læs dette FØR Sommerfesten!

Årets støttepris 2013
Hvem skal have årets støttepris?
Kender du en der fortjener en særlig hæder for sit
arbejde i TGF?
Støtteprisen gives til en person der gør en særlig
indsats i TGF. Det kan både være som træner
eller i bestyrelsesarbejde, men også som aktiv
forælder på sidelinjen.
Årets støtte vælges blandt alle indstillede kandi-
dater, og prisen uddeles lørdag aften til årets
sommerfest.
Hvis du ved lige netop hvem der fortjener
dette års støttepris så send en mail med navn
og gerne en god begrundelse til
mathilde.holm.hjorth@mail.dk senest den 13/6.

fredag 14. - lørdag 15. juni 2013

Vi mødes på Feldballe Stadion!



FREDAGSPROGRAM
16.00  Pladsen åbner
17.00  Åben scene i teltet
18.00  Oldboysturnering
18.45  Serie 4 hjemmekamp
21.00  Stregkoderne og Covertime spiller i teltet

2013fredag 14. - lørdag 15. juni

Både fredag og lørdag er der
KioskvognØlvognHoppeborg og

Fodboldbane af halmballer

Åben scene i teltet fredag kl. 17.
Alle må komme og spille, både bands og solister.
Tilmeld dig senest tirsdag den 11. juni til Mette
Keller, tlf. 6133 2530, eller Anders Abrahamsen,
tlf. 2217 0152.

Vi mødes på Feldballe Stadion!



LØRDAGSPROGRAM
10.00  Pladsen åbner
10.00  Børneprogram - se næste side
14.00  Fodbold for sjov
18.00  Spisning i teltet
19.00  Støtteafdelingen uddeler årets støttepris
20.00  Sjov med Feldstrup Revyen og Kalø-spillet
21.30  Bandet Twins’N’Co spiller
23.00  Knallert spiller op til dans

fredag 14. - lørdag 15. juni 2013

Fodbold for sjov lørdag kl. 14-16.
En splinterny turnering. Et hold kan bestå af venner,
familie, naboer, kollegaer eller - kun fantasien sætter
grænser. Aldersgrænsen er fra 16 til 94 år.
Tilmelding til Bertel Clausen:
bertel.clausen@gmail.com eller tlf. 2040 3664

Spisning i teltet lørdag kl. 18.
Menu: Helstegt pattegris med tilbehør
Madbilletter købes i kiosken, pris 125 kr. for voksne og
50 kr. for børn.
Forsalg (indtil tirsdag d. 11. juni kl. 20): 100 kr. for voksne
og 40 kr for børn. Køb hos Mette Keller, tlf. 6133 2530.

Vi mødes på Feldballe Stadion!



BØRNEPROGRAM LØRDAG
10.00  U10 fodbold spiller turnering
11.00 Børneloppemarked i teltet
12.00  Spil og leg basket i hallen med Flemming Mogensen
15.00 Børne-OL: Vi laver forskellige konkurrencer på pladsen

fredag 14. - lørdag 15. juni 2013

Vi mødes på Feldballe Stadion!

Både fredag og lørdag er der
KioskvognØlvognHoppeborg og

Fodboldbane af halmballer


