
Sportsuge program 2016 
 

Onsdag d. 8. juni 2016 

19.00 Banko i Lyne Hallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag d. 10. juni 2016 

17.00 Teltet/baren åbner  

18.00 Nem og billig aftensmad * 

18.30           Fodbold serie 1 

19.00 Tour de Lyne*  

21.00          ”Fisherman” Spiller telt op   

00.00  Baren lukker



Sportsuge program 2016 
 

Lørdag d. 11. juni 2016  

09.30 Teltet/baren åbner  

10.00 Loppemarked* 

10.00 SPORTIGAN Ølgod Medaljecup  

                        U6 – U8 –U9* 

13.30 Fodbold U14 Piger   

14.30 ”Muntre Toner” spiller i teltet* 

15.00 Bage-konkurrence + efterfølgende kaffebord 

18.30 Spis-sammen aften med Grill-selv eller Helstegt 

pattegris med tilbehør * 

19.30              Børne Diskotek 

20.00 Spånpladekast * 

21.00              Dartturnering for kvinder * 

21.00  Rafleturnering * 

00.00  Baren lukker 

 

Søndag d. 12. juni 2016 

09.00 Morgen Motion  

09.30 Gratis morgen kaffe*  

10.00 Fodbold Sportigan Cup U11 Piger 

10.30 U5  Fodboldkamp mod bedsteforældre* 

11.00              Sækkevæddeløb* 

11.30 Nøgleafprøvning * 

12.00              Årets overraskelse* 

14.00 Fælles oprydning * 

* = se omtale af arrangementet andet sted i bladet 

#### Ret til ændringer forbeholdes ####### 

Der vil i teltet være mulighed for at købe slik, slush-ice, 

grillpølser, lækre sandwich, sodavand og øl. 

Der vil alle dage være hoppeborg samt oppustelig fodboldbane. 

Flugtskydning i Lyne lørdag d. 18. juni kl. 10.00 * 



          Familie Sponsor Banko 

 

En gammel tradition ved sportsfesten i Strellev/lyne vækkes til 

live igen.  

Sportsfesten 2016 starter ud med Familie banko i Lyne Hallen  

               Onsdag den 8.6.2016 kl. 19.00 

Kom og vind lækre sponsor præmier 

 

  

 

 

 

 

 

OBS:    Medbring selv brikker  

 

 

 

                 Den Store bagedyst  

Er du SLGU´s mesterbager  
 

Lørdag den 11. juni kl. 15.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Årets Dommer er uddannet konditor. 

Hun er opvokset i Lyne og har sin mor med. 

 

  

Franskbrød, boller, kage eller søde sager – 

alt er tilladt i denne konkurrence. 

 

Dog skal der bruges pasteuriseret æg 

 

 

 

 

Tilmelding senest fredag den 10. juni i teltet 

Eller på mobil 22308033 

 

Der tilmeldes i 2 aldersgrupper 

0-15år og 16 år og opefter 

 

 



Dart for kvinder    
 

          Lørdag d. 11. juni kl. 21.00 

 

Kom og deltag i dysten i teltet kvinde mod kvinde – alle 

(kvinder) kan være med  

 

 

 

Vi skal her under hyggelige rammer have fundet den 

mest træfsikre kvinde i Strellev/Lyne.  

Der er her mulighed for at få snakketøjet og lattermusklerne brugt, 

samtidig med at vi dyster om fine præmier. Så tag nabokvinderne og 

veninderne med i teltet og lad os dyste. 

Deltagerpris: 50 kr. incl en øl 
                                            minimumsalder 18 år 

 

 

 Flugtskydning 

Årets lokale dyst mellem 
 

Lyne og Strellev 
(Kom og hjælp din by til at vinde over nabobyen) 

 

I forbindelse med sportsugen og sommerfesten afholdes 

der flugtskydning på banen i Lyne. 
 

Indkørsel på Vardevej mellem Knudevej og Østergårdevej 

 

Lørdag den 18. juni kl. 10.00 
 

Pølser, øl og vand kan købes ved banen  

 

 

Kom Ud oG hEP på de FrisKE GuTTeR 

Nærmere information fås ved Henning Kragh:  23682088 

 



Fodbold 

Bedste Vs. Børnebørn 

Vi Fortsætter traditionen fra de forrige år… 

U5 drenge og piger 

Søndag d. 12. juni kl 10.30  

 

 

 

U5 drenge og piger spiller fodboldkamp mod deres 

bedsteforældre på den oppustelige fodboldbane. 

Hvem mon vinder i år? 

 

Kom op på stadion og hep på de alle de friske fodboldspillere.  

 

 

 

OPRYDNING 

med pølser og brød 

 

Søndag d. 12. juni kl. 14.00 

Skal vi have ryddet op efter endnu en god sportsuge. Så har du en 

ledig stund søndag eftermiddag så kunne SLGU godt bruge en 

hjælpende hånd.  

Jo flere vi er  - jo hurtigere bliver vi færdige 

Vi kvitterer med pølser og brød, når vi er færdige, som 

tak for hjælpen. 

På forhånd tak 

sportsugeudvalget 

 

 



Rafleturnering 

 

Lørdag den 11. juni Kl. 21.00 
 

Vi fortsætter traditionen og arrangerer 

rafleturnering,  
Så kom og vær med eller bare kom og se hvem 

der løber af med sejren 

 

1. Præmie: Vandrepokal + 200 kr. 

2. Præmie: ½ flaske snaps 

3. Præmie: En kylling 

4. Præmie: En øl 

 

Hvem skal i år løbe med den 
fornemme titel? 

 

Tilmelding i teltet senest lørdag kl. 19.30 

Deltagerpris: 50 kr. incl en øl 

 

 
 

 

 

 

 

Spis sammen aften 
Lørdag den 11. juni 2016 kl. 18:30 

 

 
Ta' naboen og vennerne med til en hyggelig aften i teltet. 

Du kan enten medbringe din egen mad evt. kød til grillen 

Vi tænder op i grillen eller du kan købe:  

  

Helstegt pattegris m/coleslaw,  

flütes og kartofler 

 

Pris for menu’en:  

Voksne (13 - ): 90,- kr. 

Børn (3 – 12 år): 45,- kr. 

Børn under 3 år: gratis 
 

Drikkevarer købes i teltet 

Husk at medbringe service. 

 

Tilmelding Senest Fredag kl. 21.00  

Til Helle Vestergård På 61784664 

 



Spånpladekast 

 
Lørdag den 11. juni Kl. 20.00 

 

Så er der igen i år mulighed for, 

at vinde de helt store gevinster. 

 

 

 
Hvem får spånpladen tættest på 

centerpælen? 

 

Der kastes på 2 baner: 
 

Bane 1 : Voksne 

Præmie : 300 kr. 

- her kastes med store plader à 20 kr. 

 

Bane 2 : Børn  

(under konfirmationsalder) 

Præmie : 200 kr. 

- her kastes med små plader à 10 kr. 
 

               

Tour de Lyne            

Trænger du til noget frisk luft 

Så er det med at finde cyklen frem, for nu er der 

mulighed for at komme ud og få den luftet.  

Alle Aldre kan deltage  

Børn skal være ifølge med voksne  

Der er indlagt poster på ruten 

 

Fredag d. 10. juni kl. 19.00 

Vi mødes på Lyne stadion ved teltet 

 

 



Serie 1 Fodbold  

 Fredag d. 10. juni kl. 18.30             

 Tarm IF VS. Esbjerg IF 

På Lyne Stadion     

Kom på Lyne stadion og se et spændende opgør 

mellem to hold af dygtige og super arrangererede 

drenge.  

Tarm IF har bla. Jesper Skak, Morten Borg og Gert 

(Michael Nørregård) på holdet. 

 

Kom og hep på De ”Lokale” Lyne drenge og se noget 

spændende fodbold.  

 

LIVE MUSIK I TELTET 

Fredag d. 10. juni kl 21.00 – ca. 23.30 

Kommer ”Fishermen” og spiller 

 

Mathias Fisker kommer sammen med to venner og spiller op i 
teltet fredag aften. 

 

De spiller festligt musik, som man kan synge 

med på og danse til. Der er alt fra Gasolin til 

nyere sange, men alt musik er med et godt 

beat, som man kan hygge sig til og komme i 

festligt humør af. 
 

Selvfølgelig gratis entré i teltet  

 

 

 



Ølgod    CUP 

SLGU afholder igen i år medalje-cup for alle vores 

børne-fodboldhold.  

Lørdag d. 11. juni fra kl. 10.00 – ca. 13.00 

 U6 drenge/piger 

 U8 drenge/piger 

 U9 drenge og piger 

Vi inviterer hold fra lokale klubber og skaber en 

hyggelig turnering på stadion, så der bliver masser af liv 

og stemning på stadion denne formiddag.  

Kom og støt vores lokale fodboldbørn til sejr 

SLGU afholder igen i år medalje-cup for alle vores 

børne-fodboldhold.  

 

 

 

 

            Gratis  
                     morgenkaffe i Teltet  
 

 
 

Søndag den 12. juni kl. 09.30 – 10.30 

 

 

 

Start Søndag ud med hyggelig fælles 

morgenkaffe  

Rundstykker, franskbrød, kaffe samt juice i teltet på 

Lyne Stadion. 

 

 

 

 

 

Tilmelding ikke nødvendig - -  - mød endelig bare op! 

http://www.sportigan.dk/


Nem  

     aftensmad 

 

Fredag den 10. juni fra kl. 18.00 
 

 
 

Du har mulighed for at købe nem aftensmad til 

billige penge fredag aften på Lyne stadion 
– det vil være først til mølle princip. 

 

Voksne (13-?) 

Pris: 50 kr. 

 

Børn (0-12 ÅR) 

Pris: 25 kr. 

Nøglekonkurrence 
 

Søndag den 12. Juni fra kl. 11.30 til kl. 12.00 

afprøves nøglerne 

                                                   
Er du den heldige vinder af års store præmie 

 EN NY CYKEL 

Som i år igen er sponseret af:  
 

Egon’s Tømrer og snedkerforretning, Strellev 

samt Claus KraghAotomobiler 
 

Pris: 

1 nøgle: 20 kr. 

2 nøgler: 30 kr. 

4 nøgler: 50 kr. 

10 nøgler: 100 kr. 

16 nøgler: 150 kr. 

24 nøgler: 200 kr. 

 

Nøgler kan købes i teltet gennem hele sportsugen. Er du 

forhindret i selv at afprøve nøglerne, kan de afleveres i en lukket 

kuvert i baren, og SLGU vil afprøve nøglerne for dig. 

 

Ikke solgte nøgler tilfalder SLGU 

Hvis tilfældet skulle være at den rigtige nøgle ikke er fundet kl. 

12.00 tilfalder cyklen SLGU 



Loppemarked 

 – Slå dit tæppe op  

Lørdag den 11. juni Kl. 10.00-13.00 

50 kr. pr stand  

 

Så skal der handles og pruttes om prisen 

Ryd ud i gemmer 

Måske dit gamle guld kan få nyt liv.. 

 

 

 

 

Morgenmotion 

Søndag den. 12. juni Kl. 9.00 

 

Musklerne skal arbejde og vi skal ha det sjovt 

 Gåtur V. Pernille Skak 

 Løbetur 

 Cykeltur mountainbike V. Lars Nielsen 

 Cykeltur V. Leif H. Sørensen 

 

Medbring selv cykler + cykelhjelm 

Et dejligt grin – motion er godt 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Kaffebord   
                             i Teltet  
 
 

 
 

 

 

Lørdag den 11. juni kl. 15.00 

 

Smag de lækre kager fra Mester bager konkurrencen 

 

Voksne: Kage + kaffe 25 kr.  

Børn: Saftevand + kage 15 kr.   

 

 

 

 

 

           ”Muntre Toner”  

                              spiller  i Teltet 

 
Nyd eftermiddagskaffen fra kagebordet med skøn musik 

fra ”Muntre Toner”.  

Lørdag den. 11. juni kl. 14.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BøRne dIsKOtek  

LøRDag dEn. 11. JuNi Kl. 

19.30 

Tag ALLe DinE VeNNeR mEd 

 KonkurrenceR 

 DanS 

 SjoV 

 HyggE  

 

 Årets overraskelse    

Søndag den. 12 juni  

Ved middagstid 

 

  

Hold øje på SLGU´s 

hjemmeside, facebook og opslag i 

Lyne Brugs   

 



Sækkevædeløb 

Hvem er det hurtigste hold i 

Strellev/Lyne 

 

Søndag den. 12. juni kl. 11.30 

Hank op i din familie, venner, 

naboer, kollegaer, 

bedsteforældre eller andet godt 

folk. Nu skal der dystes…  

 
- Stil et hold bestående af 5 personer (SKAL bestå af 

min. 3 børn under 7 klasse)  

- 50 kr. pr hold  

- Tildmeldning i teltet inden kl. 11.00 søndag den 

12.6.16 

 

Fodbold kampe 

 – Kom op og hep…  

 

 

 

 

Sportigan Ølgod Cup  
U6 – U8 –U9 
Lørdag den. 11.06.2016 Fra kl. 10.00 

Lørdag den 11.juni 2016 Kl. 13.30 
U14 piger  SLGU – Gørding/Lourup IF 

U11 Piger Søndag den 12.06.2016  
Kl. 10.00 BV Oksbøl – Bramming B 

Kl.10.00  SLGU – Næsbjerg RUI 

Kl. 10.35 Næsbjerg RUI – Bramming B 

Kl. 10.35 SLGU – BV Oksbøl 

Søndag 12.06.2016 

10.30 U5  Fodboldkamp mod bedsteforældre 

 

 


