Torsdag den 29. juni – Bilorienering – Grill
17.30 – 18.00 Udkørsel til bilorienteringsløb
Traditionen tro vil der også i 2017 blive kørt
bilorientering ved byfesten i Låstrup.
Efter sidste års rekord deltagerantal med 30 biler ude at
køre, vil vi igen i år lave en rute og poster, der gør at alle
deltagere, unge og ældre, store og små, kan få en dejlig
tur rundt i vores skønne lokalområde, samtidig med, at
der løses sjove opgaver på posterne.
Selvfølgelig vil der i år igen også være mulighed for at
spille banko på vej rundt på ruten. Det giver lidt ekstra
for børnene at holde styr på undervejs.
Kort og godt, så bliver det skide sjovt, folkeligt og
fornøjeligt, nøjagtig som det skal være, når vi har byfest.
Efter køretur og mentale udfordringer, er der grillfest i det nye byfesttelt.

19.30 Grill aften
Der er mulighed for at købe en grillmenu ved byfestteltet.
Lars Vetter og Niels Klausen tænder grillen og tilbyder oksefilet og medister.
Dermed er der også noget at komme efter for dem, som ikke skal ud at køre orienteringsløb.

Læs mere her

Fredag den 30. juni
19.00

Lotterispil i Låstrup forsamlingshus

18.30 Oldboys Turnering

19.00 ”strikkeklub” i teltet

22.00 Rafle turnering
Hele 45 deltagere deltog i rafleturneringen i 2016,
som var flere, end de fleste kan huske.
Igen fantastisk opbakning til godt arrangement.
Vi mødes igen fredag kl. 22.00,
og slutter når årets raflemester er kåret.

’

Foto: Raflemester 2016: Mike Lybæk Vestergaard

Lørdag den 1. juli
09.00

Den Jyske Sparekasse er vært ved morgenkaffe og rundstykker

10.30

Farmerturnering
Årets tema er OL.
Spændende hvad ”udstyr” de deltagende hold har
at byde på i 2017.
Holdene vil et par timer kæmpe om æren i flere
forskellige sportslige discipliner.
Du kan se fotos fra sidste års farmerturnering hvor
tema var MILITÆR

__________________________________________________________________

13.00

Mountainbike løb til Byfesten i Låstrup

Startsted: Borup Stadion, Låstrupbakken 10,
8832 Skals
Pris: 70 kr. Prisen dækker startnummer,
vand/øl, frugt og en stor grillpølse efter
løbet.
Tilmelding ikke nødvendig. Mød op senest ½
time før start.
For yderligere info, se
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/juni/program-byfest-i-laastrup/
Der er mulighed for omklædning efter turen.
Ruterne passerer gennem den smukke, varierede natur i Fjordklyngens område.
Undervejs byder ruten på hede, skov, fjord, strand, enge og mange andre naturtyper og udsigtspunkter.
Der foretages ikke tidstagning og ruterne er ikke afmærkede. Der køres følgende ture:
Store klinge ca. 2,5 time
Lille klinge ca. 2 timer
Naturruten (også til børn) ca. 1-2 timer
Følg udviklingen på vores Facebook -side: Fjordklyngens Cykelklub.
Ruterne består hovedsageligt af single tracks, grusvej, markveje og stier. Mountainbike anbefales.

Borup IF – Holdopstilling

14.00

Opvisningskamp fodbold Borup – Ulbjerg
Du kan Borups holdopstilling her>>>>>>>>>>>>

16.30

Teltet lukker

18.30

Fest i teltet med spisning og musik
Menu: Helstegt pattegris med tilbehør
Musik DJ Per Stigsen
Drikkevarer skal købes i teltet
Entre 160kr. (efter kl. 21.00 – 60kr)

1. Christian Mønsted
2. Frederik Hvid
3. Tobias Sloth
4. Steffen Frederiksen
5. Nicklas Thorsager
6. Lars Harder Tougaard
7. Joakim Hvid
8. Christian Malik
9. Peter Lyngsøe Lund
10. Victor Lytzen Kristensen
11. Anders Harder Tougaard
12. Mike Lybæk Vestergaard
13. Oliver Lytzen
14. Johan Nielsen
15. Magnus Nielsen
Træner:
Frederik Hvid og Joakim Hvid

.

Her kan du læse hele ugens program.

Programmet bliver dagligt opdateret på www.borupif.dk

Tema i 2017 er OL

Byfestens program opdateres løbende og offentlig gøres
i dette nyhedsbrev, www.borupif.dk samt i Ugeavisens udgave uge 25

