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8—10 Juni 2017 

 

 

S o m m e r f e s t  

2017 

Arrangeret af  Vinderslev I.F 

Bedst udklædte 2016 -  Piraterne fra Pederstrup 
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H Ø V D I N G E B O L D  R E G L E R  

Hvert hold udvælger 6 medlemmer til dysten. Heraf skal der 
mindst være en kvinde og et barn eller to kvinder såfremt der 
ikke er børn på holdet.  
 
Hvert hold udvælger en høvding, som tager plads på baglinjen 
bag modstanderens banehalvdel. Derved kan holdet angribes 
fra to sider. Rammes en spiller af bolden, som kastes fra bane-
halvdel til banehalvdel uden at røre jorden, dør han og må 
forlade spillet.  
Gribes bolden er det kasteren der forlader spillet, mens en 
død modstander får en ny chance på banen.  
Når den sidste spiller på den ene banehalvdel bliver ramt, for-
lader høvdingen sin baglinje og overtager hans plads.  
Det hold der først har mistet alle sine spillere har tabt spillet. 
  
Er der børn på banen skal der tages hensyn og såfremt dette 

ikke overholdes mister holdet en spiller. Børn skal rammes to 

gange inden de er døde.  

 

En kamp tager max 10  min. 

 

Tilmelding til Holdgaard 26247804. senest 4.6.17 

                                      

                                        Sidste års vinder Vinderslev akut modtagelse 
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E n  t a k  t i l   

Lørdag er der veteranlastbil løb i vores lokalområde, og 
fra ca. kl. 12.00 vil de komme forbi hos Niels Brink. Så 
har man lyst til at nyde synet af de gamle køretøjer så er 
man velkommen til at slå et smut forbi.  

Støttepillerne 

 

Kyllings El– service 

 

Louise Bech, Vinderslev forsamlingshus 

 

Radiomanden 

 

Mausing forsamlingshus  

 

Og alle de frivillige hjælpere. 

L ø r d a g  
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l ø r d a g  

Dagens program: 

  
Kl.  10.30 Ankomst til optog 

Kl. 11.00 Optoget kører fra stadion 

Kl. 12.00 Optog tilbage på stadion 

Kl. 12.30 - 16.00 Høvdingebold starter - Tilmelding til 
Holdgaard 26247804. senest 4.6.17 

Kl.  16.00 - 16.30 Kåring af bedst udklædte samt 
vinderen af høvdingebold turnerin-
gen 

Kl. 18.00 Teltet åbner 

Kl.18.30 Spisning i teltet. 

Kl. 22.00 - 01.00 Der spilles op til dans. af crazy by 
nature 

  
Medbragt drikkevare må ikke nydes 
på stadion. 
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T O R S D A G  

F r e d a g  

Torsdag d. 8 Juni kl. 19.00 vil der i samarbejde 
med Mausing forsamlingshus blive afholdt bingo 

i teltet på stadion.  

Lokalbrag på stadion 
 

Kom og støt vores serie 4 drenge i kampen 

mod Kjellerup. 

 

Kampen fløjtes i gang 18:30 
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S o m m e r f e s t e n  

Dagen afsluttes med fest i teltet.  
 
Der åbnes for teltet kl. 18.00, og der serveres helstegt 
pattegris med to slags kartofler og salater. Til dessert  er 
det den lokalkendte ”Langeis” suppleret med kaffe. 
 
Er man nu en mødre - eller vennegruppe måske endda 
en vej eller andet, der ønsker at sidde sammen, giver man 
besked via sms til 91549695 og vi vil således indrette 
bordplanen herefter. 
 
Pris for hele herligheden er 225 pr. person, og disse 
overføres, med navn, til konto 7840 - 0001425125 eller 
på MobilePay til 9154 9695 - derefter skal man sende en 
besked med navne på samtlige deltagere til 91549695 af 
hensyn til brandmyndighederne.  
 
Sidste tilmelding er 1. Juni 

 
Crazy By Nature  spiller op til dans kl. 22  


