Mandag kl.
17.00 Klubben:
Legetrailer for de små :Forskellige spil og lege
fra vores legetrailer, og ansigtsmaling.
Ansigsmaling: Kom ned og få en sjov
ansigsmaling.
18.00

Pladsen Åbner

18.00-20.00 Klubben:
Legetrailer: Forskellige spil og lege.
18.30 Seniorfest i det store telt - se omtale andet
sted i bladet. Billetpris 140 kr. Køb den
allerede nu, eller senest mandag d.1/8 ved
brugsen, bageren eller i klubhuset mellem
kl.18.00 og 19.00.
Vi har igen været så heldige at få Hot Shot duo
til at komme og spille og underholde, og vores
dygtige madteam til at lave lækkert mad.
22.00 Pladsen Lukker
Tirsdag kl.
18.00 Pladsen Åbner
17.30-19.30 Klubben-Årets bedste børnefrokost til byens
sejeste skoleelever, holdes i det store telt.
Sidste år var rekord i antal deltagere, skal vi slå
den i år?
Køb allerede billetten nu ved Brugsen, Bageren
eller senest mandag d.1/8 på kontoret.
Pris kun 40 kr.

22.00 Pladsen lukker.

Onsdag kl.
18.00 Pladsen Åbner
18.00-20.00 Klubben: Glidebane og legetrailer
18.00-19.30 Klubben: Kæledyrs konkurrence -Læs mere
andet sted i bladet.
19.15 Klubben: Leg med vand. V.Sottrup frivillige
brandværn kommer med brandbil, og leverer
vand til leg.
22.00 Pladsen lukker.
Torsdag kl.

Billetter til løb skal købes på www.nybol-if.dk
16.40 Nybøl Nor Løbet, afhentning af startnumre
>> Senest 20 minutter FØR start af dit løb !
17.00 Nybøl Nor Løbet skydes i gang:
17.00 800 m og 2 km løb
17.05 2 km og 5,5 km Nybøl Walk
17.45 5,5 km og 10 km løb
17.25 Nybøl Nor Løbet – Præmier 800 m & 2 km løb
18.40 Nybøl Nor Løbet – Præmier 5,5 & 10 km løb

18.00-19.00 Kage konkurrence-Læs mere andet sted i
bladet
18.00-20.00 Klubben: Legetrailer er åben.
19.00 Lotto- Lottospil i det store telt, der er rigtig
mange fine præmier, så kom og vær med.
22.00 Pladsen lukker.

Fredag kl.
18.00 Pladsen åbner.
18.15 Havetraktor/cykelringridning (voksne)
samling på Kirkebakken (den gamle fyldeplads)
præmie til den bedst udklædte (Havetraktor ikke ATV eller lign.)
18.30 Der serveres skovhuggersteak eller
kyllingebryst med hjemmelavet kartoffelsalat.
Nybøl Cup-Fodbold
Stor 7 mands Herre turnering.
21.00 Rune og Allan–Hygge og underholdning med
musik på terrassen.
00.30 Pladsen lukker.
Lørdag kl.
9.00 Klubben: Cykelpyntning i teltet på
sportspladsen. Kom og pynt din cykel, så den
kan blive fin til cykelringridning kl.12.
10.30 Samling af optog på Kirkebakken.
11.00 Optog gennem byen. Sønderborg Garden
spiller foran optog med ryttere, cykler og
havetraktorer.
12.00 Ringridning nødvendig tilmelding til Christina
på 24607461 eller mail: ringridning@nybolif.dk
Klubben: Cykelringridning for børn, bare mød
op.
Der er præmier til alle.
12.15-13.00 Sønderborg garden giver lille koncert på
pladsen.
14.30 Kæmpe kaffebord i teltet
Vores lokale bager sponsorere kæmpe kage.

16.15 Præmieoverrækkelse til rytterne.
16.30 Rytterne forlader pladsen
19.00 Teltbal: Men With Manners spiller op og
underholder. Spisebillet nødvendig, pris 175
kr. Adgang uden spisebillet efter kl. 22.00, pris
50 kr. Køb din billet nu ved Bageren, Brugsen,
eller på kontoret senest lørdag d.6/8.
Se mere andet sted i bladet.
01.30 Tak for i dag.
Søndag kl.
11.00 Pladsen åbner.
Der kan købes pølser og øl.
13.00 Auktion
Vi holder auktion over diverse overskydende
ting og sager.
14.00 Pladsen lukker, tak for i år.

Programmet er gældende fra mandag d.8/8-14/8 .
Hver aften (mandag –torsdag) fra kl.18-22 er følgende åbent:
Tombolavogn for børn og voksne, pølse/pomfrit, sandwich
salg, kiosk, ølvogn, slushice, og popcorn salg. Vi ses uge 32 .

Med Venlig Hilsen
Nybøl Idræts-og Kulturforening.

