
 

Vi takker for Jeres støtte  

Programmet er sponsoreret af: 

Øvrige sponsorer: 

Affaldscontainer: 

Fårup 

 

www.fsisport.dk 

SOMMERFEST  

2016 

Ved Purhushallen  

15. juni - 18. juni 

FÅRUP-SØNDERBÆK IDRÆTSFORENING 



 Side 2 

 
 Beskrivelse af de enkelte arrangementer. 

 Se samlet oversigt på side 6 & 7 

 

Onsdag 15. juni 
 

Der spilles bankospil i Purhushallen.   

Dørene åbnes kl. 17.30– spillet starter kl. 19.00. 

Caféen er naturligvis åben - og  

husk at egne drikkevarer ikke må medtages. 

 

 

Torsdag 16. juni  
 

Dameaften i Purhushallen  kl. 18.00 - 19.00 fællesspisning - derefter 

    hygge til kl. 21.30   

Så er der dømt dame-hygge aften med masser af indtryk for hele krop-

pen og sjælen - der er fællesspisning med tapasbord. 

 

 - Negledesign v. Annie Elgaard Friis  

 - Ansigtsbehandling, magnetterapi. 

 - Zoneterapi - kom og lyt og lær om din krop. 

 - Yoga v. Lisa Errebo  

 - Smykker – v. Blicherfuglsang. 

 - Div. tøjmærker. 

 - Aloe Vera-produkter med mulighed for  

    nakkemassage og små konkurrencer. 

             - MaLiNi dåbsgaver, værtindegaver m.m. 

   - Beaute - Pacifique 

             - og meget mere.  

 

 

Pris: 75 kr. incl. tapasbord (dog excl. drikkevarer) - betales på dagen 
 
 
Tilmelding nødvendig inden mandag d. 13. juni til: Annette Erichsen 24436218. 
 
Husk der kan købes drikkevarer i kiosken. 

 Side 11 

Lørdag 18. juni 
 
 

Det store lotteri 
 Køb et lod og støt Jeres idrætsklub FSI. 

 

 Otium stol ca. værdi 3.999,-   Sponsoreret af  My Home  

 2 billetter til Fårup Sommerland Sponsoreret af Fårup Sommerland 

 Hummeldragt    Sponsoreret af Sport Direct i Rds/Hummel 

 Gavekort  til SPAR    Sponsoreret af SPAR i Fårup 

 Gave fra DermaPharm   Sponsoreret af DermaPharm 

 5 x 1 Bilvask fra Fårup Bilvask  Sponsoreret af Fårup Bilvask 

 Hitachi akku boremaskine ca. værdi 2499,- Sponsoreret af Bundgaard Tool 

 2 x 1 Plænegødningssæt ca.værdi 300,-  Sponsoreret af BioNutria 

 Gavekort fra/til  Randers Amtsavis Sponsoreret af Randers Amtsavis 

 

 

     

 

 

   

           Støt FSI- køb                            

        et lod til kun  

        kr. 20,-  
 

 

  

 

 

 

 

     

     

  

Husk!!!!  

gaverne kan ikke 

byttes 
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Lørdag 18. juni 
 

Årets Borger 

Hvem synes du fortjener titlen som ”Årets borger” 

Er det én fra erhverslivet, én fra sportslivet, én fra ældreområdet eller 
blot en ”usynlig” person som har skilt sig ud fra mængden - det         
beslutter I. 
 

 

Da vi véd, at der er mange i byen som gør ”en forskel” i daglig-  

dagen for Fårup by, ønsker vi at få indstillet nogle kandidater. 

Navn på en kandidat og en lille tekst til - hvorfor personen skal 

indstilles - sendes til: pernelleholm@gmail.com eller sms 20730942. 
 

Ved byfesten ”slår” vi kandidaterne op og giver dig alle en bedre idé 

om hvem du kan vælge som ”årets borger” 
 

Kom og stem på den kandidat, som du synes har gjort noget godt for  

Fårup og omegn. 
   Sponsoreret af: Purhus Entreprenørforretning ApS 

 

Familie-fællesspisning 
 

Tá familien, naboerne og gode venner med til fællesspisning lørdag  

aften kl.17.00 
 

Menuen er: Helstegt pattegris med 

tilbehør. 
 

Billetter kan købes ved købmanden eller i 

hallens café. 

 

Voksne: kr. 75,-  Børn: : 35,-    

        (til og med 12 år) 

 
   Grisen er sponsoreret af: Gårdejer Peter Nygaard , Ørrildvej 4 
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Fredag 17. juni 
 

Familiespisning kl. 17.00 - 17.30 

Tá familien med i hallen og få en hyggelig aften.  

Pasta med kødsauce: 25 kr. pr. person.  
 

Sodavandsdiskotek kl. 17.30 - 20.00 
Så skal der rigtig festes. Børn fra børnehavebørn til 4. klasse er velkommen.  

Entre: kr. 25,- Sponsoreret af: BB-EL 
 

Midnats-håndbold  kl. 21.00 - 24.00 

U14 drenge og seniorherrer spiller nogle kampe til diskomusik og i       

spændende diskolys.  

Kom og se - det bliver med garanti underholdende.  

 U14 drenge:  20.30   FSI-Houlbjerg 

   21.15 Houlbjerg - Hadsten 

   22.00 Hadsten - FSI 

 

 

Lørdag 18. juni 
 

Ungdomsfodbold kl. 10.00 - 13.45 

PFU05 U8 + U9 piger og drenge holder stævne på    

banerne ved hallen.  

Kom og hep på de lokale spillere. Der spilles 11    

kampe ved dette stævne. 

 

 
 

Bagagerums- loppemarked fra kl. 10.00 

Kom og sælg alle dine lopper, børnenes legetøj eller andet. 
 

Gratis stadeplads. 
 

Du kan enten stå på græsplænen ved hallen eller inde i selve hallen. 
 



 

Lørdag 18. juni 
 
 

Havetraktortræk  11.30 - 15.00 

(indvejning fra kl. 10.00) 

 

Så skal der igen kæmpes om hestekræfter 

og den rette kørestil. Der køres på jordbane 

bag ved Purhushallen.  

 

 

Der køres i 5 klasser:   

Vægt klasser (vægt inkl. fører) 

  

Standard 

Havetraktor med eller uden klipper og  kun græsdæk (der trækkes her i 

standard hul, der medbringes selv trækøje til dette minimum 30mm) 

NB. Trækket skal sidder under bagakslen.   

 

 Standardklasse: 0 – 350 kg 

 

Super Standard 

Havetraktor med valgfri dæk montering. 

  

 Klasse 1:      0 - 250 kg 

 Klasse 2: 251 – 350 kg 

 Klasse 3: 351 – 500 kg 

 Klasse 4: 501 -  650 kg Modificeret klasse. 

 Max 5000 omdr. Benzin/Diesel max 3 cyl.(25 Hk Standard) 

 1000ccm max, Turbo tilladt (husk afskærmning), elektronisk 

 tændingsbegrænsning tilladt. 

 Dæk max 26x12,00-12  

. 

                   Se mere næste side 
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Lørdag 18. juni 
 

 

Mini-Zoo kl. 11.00 

Kom og se en masse forskellige dyr - også  eksotiske dyr. 

Har du også et ”specielt dyr” som er i bur (som ikke er en hund eller kat) 

så kom og vis os dit specielle dyr.  

Dit dyr SKAL være i bur. 

 

 

Forhindringsløb kl. 15.00 
 

Så er det igen tid til det store forhindringsløb. Kom og se hvad løbe-

afdelingen har fundet på af sjove tiltag. 
 

Der er deltagerbetaling til dette arrangement. Se mere på dagen. 

Ved evt. spørgsmål: kontakt Hans 22182108 

 

 

LAN for alle kl. 16.00-24.00 

Så skal der GAMES…. Tá fat i kammeraten, naboen eller din klasse-

kammerat og kom og hold KÆMPE LAN i Purhushallen alt imens        

familien spiser og hygger i caféen. 

Pris: 50,- incl. 1 sodavand og popcorn.  

 

   



 Side 8 

Lørdag 18. juni 
         

TEAM FART kl 13.00-16.00 
Så skal der brændes gummi af…   

TEAM FART kommer hele 3      

gange og giver den MAX gas på      

arealet ved multibanen.  

 

Sponsoreret af 

Fårup Rute-& Turistbusser v. Klaus Busch  

Assisteret af: 

Fårup Vognmandsforretning 

 

 
      

 

 

 

”Vis os dit køretøj” kl. 13.30 
 

Har du en veteranbil, en speciel bil eller et andet motoriseret køretøj som du 

ønsker at vise frem, eller en ældre motorcykel som trænger til at blive ”luftet”,  

så mød op på sportspladsen ved Purhushallen og vis os Jeres flotte 2 eller 4  

hjulede køretøjer. 

 

Dette arrangement er afhængig af vejret. 

 
               Sponsoreret af: Heine Bjerre  

 
 

 

Lørdag 18. juni   Havetraktortræk fortsat 

 

  

Hvis der kommer specialtraktorer ,vil de køre for sig selv, uden for  

konkurrence. 

 

 Pris pr. kører: 100,- kr. som betales ved indvejning 

 

 Se flere regler på www.fsisport.dk under sommerfest 

 

Medsponsor: Damsgaard Rasmussen - Bjergby 

 

 

 

 

Bemandingsplan: 
 

Skulle nogle have lyst til at hjælpe et par timer i de forskellige boder–ved 

bl.a. at sælge slik, pølser, sodavand m.m. så kontakt venligst: 
 

Pernelle Holm: 20730942 eller Diana Bjerre 22358365  
 

Se mere på www.fsisport.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 ——————————————————————————————————— 

 

Sæt kryds i kalenderen til næste BYFEST -     

årets julebal lørdag 26/11-2016. 

 
Roulet kommer igen og spiller op til dans - og der arbejdes hårdt på at få 

et navn til underholdningen… så book dagen nu  og bak op omkring 

idrætsforenings årlige julefrokost. 
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Oversigt over festugen 

Onsdag 15. juni  

19.00  Banko i Purhushallen. (side 2)  Mange flotte præmier og pengepræmier   

Torsdag 16. juni  

18.00 - 22.00 Dameaften i Purhushallen* (side 2)  Pris: 75kr. incl. tapasbord. 

Fredag 17. juni 

17.00 - 17.30 Familiespisning i Purhushallen. Pasta m. kødsauce kr. 25,- 

 

17.30 – 20.00 Sodavandsdiskotek i Purhushallen for børnehavebørn til  

  4. klasse. Entre: kr. 25,-  (Medsponsoreret af BB El)  

 

 

21.00 - 24.00 Midnatshåndbold i Purhushallen  U14 drenge og herresenior 

 
  

Lørdag 18. juni 

10.00 Bagagerums-familieloppemarked ved eller i hallen. (Gratis stadeplads) 

10.00-13.00 PFU05 U8+ U9 fodboldstævne (side 3) 

10. 00 Indvejning af traktorer til havetraktortræk (side 4) 

11.00 Mini-zoo (side 9) 

11.30  Havetraktortræk - start (Medsponsoreret af Damgaard Rasmussen)  

13.00 TEAM-FART - brænder dæk af (side 8) (Sponsoreret af Fårup Rutte & Turistfart)  

13.30 Veterantræf Veteranbiler og MC´er er meget velkomne (side 8) 
 

14.30 TEAM-FART - brænder dæk af (side 8) 
 

14.00-15.00  Vi rafler om ølprisen! ”Lad terningerne bestemme prisen på  

  din øl”   Vi rafler med 5 terninger - 5 - 30 kr. 

15.00 Forhindringsløb (side 9) 
 

16.00 TEAM FART - brænder dæk af (side 8)  
                             

16.00-24.00  LAN  for alle i Purhushallen. (side 9)   

 

Side 6  Side 7 

                            Grisen er sponsoreret af: Gårdejer Peter Nygaard  

Lørdag fortsat:  

 

16.30  Udnævnelse af Årets borger  (side 10) 

 hertil medfølgende check på 1.000,- kr. Kom og stem på din kandidat   

                               (Sponsoreret af Purhus Entreprenørforretning) 

   Derefter: 
  

 Udtrækning af præmier til ”det store lotteri” (se side 11) 

    

 
17.00  Fællesspisning ved Purhushallen for hele familien *-  (side 10) 

 køb billet ved hallen eller ved købmanden. 

  Menu: Helstegt pattegris, salat, flütes m.m 

   Pris:  Voksne: 75,-  Børn: 35,- (til og med 12 år) 

 

 

 

 

 

 

Lørdag vil hoppepuderne være åbne. 
 

 
 

Søndag 19. juni 

12.00   Fælles oprydning i hallen og på sportspladsen ved hallen. Kom og 

 hjælp os med at rydde op. Der serveres pølser til alle som hjælper til 

 med oprydningen.     

              * = kræver tilmelding 

 
   

 


