Bevæg dig...

til fordel for Kræftens Bekæmpelse
Lørdag den 27. april fra kl. 9.30-16.00
i og omkring Stubbekøbing Hallen

Aktiv velgørenhedsdag til fordel for kræftramte og deres familier på Lolland-Falster!
Et samarbejde mellem Stubbekøbing Badmintonklub, Stubbekøbing Løbeklub, Stubbekøbing Boldklub og Sejl- og Motorbådsklubben Grønsund samt Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger i Guldborgsund og Lolland!
Hvert år bliver 1.000 mennesker på Lolland-Falster ramt af en eller anden form for kræftsygdom!
Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger modtager ikke tilskud fra Kræftens Bekæmpelse, så de tilbud
der er hos lokalforeningerne til kræftramte og deres pårørende er alene baseret på penge, som de
modtager fra arrangementer som dette!

I løbet af dagen vil der være en række forskellige
sponserede konkurrencer!

PROGRAM

Hele tilmeldingsgebyret går ubeskåret til Kræftens
Bekæmpelses lokalforeninger Lolland og Guldborgsund!

9.00

Hallen åbnes

9.30

Velkomsttale

9.40

Fælles opvarmning

BADMINTON:
- Kun doubler - der spilles på tid - præmie til 1. plads ved 2 tilmeldte,
præmie til 2. plads ved 5 tilmeldte, præmie til 3. plads ved 8 tilmeldte.

(ca. tidspunkter, med forbehold for ændringer):

10.00-15.00 	Badmintonstævnet starter
(Stubbekøbing Badmintonklub)

Tilmeldingsgebyr 100 kr. ved tilmelding i 1 række. 150 kr. ved tilmelding
i 2 rækker (OBS. Ved tilmelding i to rækker, kan det forekomme at man
skal spille flere kampe i træk!)

10.15 	Gå/løberute med start foran
hallen (Stubbekøbing Løbeklub)

Rækkerne ser således ud, (det kan dog forekomme at enkelte rækker
ikke bliver til noget eller bliver slået sammen):

11.00-14.00 	Sejl- og motorbådsklubben
Grønsund afholder arrangement
i hallen

Den sjove: A - Børn i alderen 6-9 år + voksen over 15 år. B - Børn i
alderen 10-13 år + voksen over 15 år
Den hyggelige: A1 - Veteraner (Herredouble). A2 - Veteraner (Damedouble). A3 - Veteraner (Mixdouble). B1 - Motionister og amatører
(Herredouble). B2 - Motionister og amatører (Damedouble).
B 3 - Motio-nister og amatører (Mixdouble).

11.30-13.00 	Sponseret frokost til alle
tilmeldte i badminton og løbe/gå
arrangementerne (tak til Bjarne
Petersen ApS)
13.00-15.00 	Konkurrence ved Stubbekøbing
Boldklub

Den hårde: (ungdom fra U15, seniorspillere, seriespillere fra serie 2
og op). - Herredouble - Damedouble - Mixdouble.

15.30

Præmieoverrækkelse

LØB ELLER GÅ RUTE: Løb eller gå en fastlagt rute i Stubbekøbings
skønne omgivelser! Ruten er planlagt og bliver vejledt at frivillige fra
Stubbekøbing Løbeklub. Tilmeldingsgebyr er 50 kr. (frokost er inkl.)!
Du kan også tilmelde dig på dagen ved at møde op kl. 9.30, så får du
dog ikke en gratis frokost med!

16.00

Tak for i dag :-)

Alle tilmeldinger til:

FODBOLD: Spark dig til at vinde en række præmier! Fodboldklubben
arrangerer en konkurrence, som ikke kræver forhåndstilmelding. Du
kan simpelthen bare gå forbi fodboldklubbens stand ved hallen imellem
dine badmintonkampe, efter løbe/gå turen eller fordi du bare lige har
lyst til at være med i lige netop den konkurrence! Ved at deltage er du
med i konkurrencen om en række præmier.
Sejl- og Motorbådsklubben Grønsund afholder arrangement i hallen
i tidsrummet fra kl. 11.00-14.00. Tilmelding er ikke nødvendig!
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indsamlingstubbekoebing@gmail.com
inden den 17. april.

HAR DU LYST TIL AT
SPONSERE EN GAVE?

Kontakt Katrine Burmann på
93 57 77 81 eller
kat_burmann@hotmail.com

Stubbekøbing
Boldklub

Stubbekøbing
Løbeklub

