STJÆR
SPORTSFEST
Program 30. maj – 2. juni 2019

INGEN SPORTSFEST UDEN TELTBAL ! VI SES TIL

OKTOBERFEST / TYROLERPARTY
LØRDAG DEN 1. JUNI KL. 19.00
Igen i år vil der være et brag af en fest lørdag aften. Det er nu tid til at finde
lederhosen, jodlehatten og den ternede skjorte frem. Endnu engang en lækker
buffet og fantastisk live musik. Teltet vil være pyntet, sådan at stemningen kan
komme i top, så klæd dig ud, så alle kan se hvordan du vil se ud til en rigtig tysk
oktoberfest og kom med til en sjov fest. Alle er naturligvis velkomne med eller uden
udklædning.

MENUEN leveres i år af Henrik Blæsbjerg:
Langtidsstegt kalveskank, kyllingespyd, grill pølser, brød, coleslaw, grønne salater, kålsalater,
spareribs og bage kartofler.
VI SØRGER FOR TALLERKENER OG BESTIK – SÅ DET SKAL DU IKKE HAVE MED ☺
Musik og dans skal der til for at gøre aftenen helt perfekt.
”Purple Wings” er et orkester der sætter alsidighed og indlevelse i højsædet. Repertoiret er
bredt og som udgangspunkt op tempo. Her finder du et orkester der rent faktisk KAN synge
tysk. Purple Wings er alt andet end et pauseorkester og skaber op tempo med meget andet
end bare skåle viser og ”spille højt”. De spiller bla numre af: Irene Cara, Alplhabeat, Laban,
Malurt, Kim Larsen, Robbie Williams, Boney M., Status Quo….og og og…

For 200 kr. får du entrébillet, spisning samt musik, dans og
en festlig og fornøjelig aften i godt selskab.
Det vil også være muligt at købe entrébillet ved indgangen efter
kl. 21.00. Her er prisen 80 kr.

BILLETTER TIL SPISNING KAN KØBES I TELTET FRA
TORSDAG KL. 17.00 – 22.00 og FREDAG KL. 17.00 - 20.00
OG KUN I TELTET HOS PIA ☺

De som ønsker at sidde sammen, skal naturligvis købe alle
billetterne samlet ☺

HUSK - SIDSTE CHANCE FOR
SPISEBILLET ER FREDAG AFTEN I TELTET
--------------------------------------------------------------HOPPEPUDER Vi har opstillet 2 hoppepuder, så der er rig mulighed for at både
store og små kan få mange fornøjelige timer – vi gør opmærksom på, at
hoppepuderne benyttes på eget ansvar.

ALLE AFTENER - AKTIVITETER I TELTET Kort, Dart, terningespil og
bordfodbold findes i teltet – udlån sker fra baren mod et mindre depositum. Og hvem
ved hvad der ellers bliver af sjove konkurrencer ☺

PROGRAM TORSDAG DEN 30. MAJ
15-21
15-18
15-18
15-21
17-21
15-01
21-01
01.00

Slik/pølsevogn åben
Fodbold: Serie 3 herrer Stjær møder Fuglebakken kl. 15.00
Pølser og ølvogn på banerne
Hoppepuder
Pizzaboden åben i teltet
Baren i teltet åben
DJ – spiller op til fest i teltet
Baren lukker

AKTIVITETER TORSDAG:
15 -

Turneringskampe foldbold

Hep på de lokale foldboldhelte - serie 3 herrer spiller kamp mod Fuglebakken, kom
og skab den rette stadionstemning!

17 - 21 Pizzabod
Til sportsfesten hører der pizza til, kom og vælg din favorit pizza for 30 kr. pr stk.

21-01

DJ – spiller op til dans

Tobias Hougaard er en frisk DJ med mange års erfaring indenfor faget. Han spiller
på de hotteste natklubber i Danmark, men har en stor kærlighed og 10 års erfaring
med med mobile DJ jobs. Tobias har spillet tre somre i Spanien, men er denne
torsdag i Stjær. Han sørger for at skabe en god fest med mix af god lyd og lys.

PROGRAM FREDAG DEN 31. MAJ
15-21
151515-02
15-21
17-21
02.00

Hoppepuder
Bil- og motorcykel træf
Børneloppemarked
Baren i teltet åben
Slik/pølsevogn åben
Burgerbaren åben
Baren lukker

AKTIVITETER FREDAG:
15 -

Nye, gamle, flotte biler og motorcykler

Kom og se nogle flotte biler og motorcykler og måske prøve en lille tur. Der vil være
veteran biler, hurtige og flotte biler og lækre motorcykler.

15 -

Børneloppemarked

Så er det ved at være tid til, at få ryddet op på børneværelset, loftet eller garagen.
Alle børn er velkommen til at tage borde og tæpper med og holde loppemarked og
tjene til lidt lommepenge.

17 -

Burgerbar

Tag hele familien med, kom og nyd årets bedste burger, som koster 30 kr. stykket.

21 – 02 Vi spiller op til dans med gode playlister på Ipad

PROGRAM LØRDAG DEN 1. JUNI
08.30-11 Brunch
09.30-17 Slik OG pølsevogn åben – igen i år vil der være en
separat pølsevogn
09.30-17 Bar på banerne
11-17
Baren i teltet åben
10-17
Håndboldstævne på banerne
10-16
Hoppepuder
11Pizzabod på banerne åbner
12Bertelsen’s grillede Frankfurter
19.00
Teltballet starter
21.00
Teltet åben for alle for kr. 80,21.30Purple Wings spiller op til dans
02.00
Godnat
AKTIVITETER LØRDAG:
08.30 BRUNCH Varm op til håndboldstævnet med æg og brunch pølser,
pølsehorn, rugbrød, hjemmebagte boller og brød, ost, marmelade og smør,
pålægschokolade, peberfrugt, spegepølse med løgringe, youghurt med müsli og
bærkompot, frugt i stykker, samt kaffe og the og saft.
Alt dette inkl. 1 glas frisk presset juice fantastiske pris á 60 kr. Børn under 12 år 30
kr. – billetter købes i baren.

10 – HÅNDBOLDSTÆVNE Gå ikke glip af årets største udendørs håndboldstævne her i det østjyske, kom og hep på alle de friske håndboldspillere, både de
store og små, som vi heldigvis har rigtig mange af i Stjær og omegn

19–02 TELTBAL Se de første sider i programmet - HUSK Spisebilletter købes
senest fredag i teltet !!!

PROGRAM SØNDAG DEN 2. JUNI
11-15
11-15
11-15
12-14
15-

Slikboden og pølsevogn åben
Baren i teltet er åben
Hoppepuder
Karsten Holm spiller op i teltet
Oprydning - jo flere vi er, jo hurtigere går det!!

AKTIVITETER SØNDAG:
11- SLIKBOD OG PØLSEVOGN ÅBEN
Slikboden og pølsevogn er åben ved teltet
11- 15 BAREN I TELTET ER ÅBEN
Pga aktiviteter i teltet – vil baren være åben (Ølvognen vil være lukket)

12-14 KARSTEN HOLM SPILLER OP I TELTET Karsten Holm synger alt fra Kim
Larsen, Johnny Cash og Elvis sange. Kom og skab god stemning i teltet, og høre
super god musik, og runde årets sportsfest af med manér.
11-15 DIVERSE UDENDØRS SPIL/LEGE
Der vil være mulighed for at spille rundbold, kongespil, fodbold mm på banerne bag
ved teltet.
15 - OPRYDNING OG TAK FOR I ÅR
Vi håber, at alle har haft nogle gode dage på banerne, FORHÅBENTLIG PÅ
GENSYN I 2020. Men bliv endelig og giv en hånd med ved oprydningen, så vi alle
hurtigt kan komme hjem og puste lidt ud resten af søndagen!

VEL MØDT TIL SPORTSFEST 2019!
Festudvalget har sørget for en blandet pakke af festlige begivenheder i teltet,
på og omkring banerne, vi håber derfor, at rigtig mange vil bakke op og møde
op på banerne, så hele området, unge som ældre, medlemmer og ikkemedlemmer, kan få en fælles fest at glæde sig over.
Vel mødt! - Bestyrelsen, Stjær Boldklub
FESTUDVALG 2019
Charlotte Holst - 20 97 22 52
Connie Madsen - 53 37 06 17
Morten Rohde – 52 50 51 33
Lotte Stabel Henriksen – 28 26 09 36

Pia Magnussen – 28 47 70 40
Tina Vixø – 21 80 39 82
Lene Severinsen – 40 30 88 81
Christian Boslev Degn – 51 35 66 36

Vi har mange aktiviteter på programmet og er som altid meget afhængige af, at flest
mulige vil give en hånd med i de mange boder der skal passes, vi vil også gerne
have hjælp ved borddækning og oprydning i forbindelse med festen lørdag osv.
I skal endelig ikke holde jer tilbage med at byde ind på vagter og anden hjælp – se
doodle skemaer til vagter på facebook siden eller skriv en sms til Lotte, der holder
styr på aftalerne.
Følg også med på facebook under begivenheden Stjær sportsfest 2019 og vores
side Stjær Sportsfest.
ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Dankort: Igen i år er der hver dag mulighed for at betale med dankort og mobilepay
ved de forskellige boder.
Legimitation: Ved ankomst til teltet lørdag skal der forevises legitimation. Dette skal
medbringes uanset om man kun ønsker at købe sodavand.
Personer under 18 år er naturligvis velkomne, men det vil ikke være muligt at købe
alkohol, hvis man er under 18 år.
RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES.

