Kom til årets stævne
i Fredericia
Deltag i 10 forskellige idrætter og motionsaktiviteter
Landskredsstævne 2017 den 28. - 29. oktober i
Fredericia Idrætscenter

Dyst mod deltagere fra andre brancher og virksomheders idrætsforbund:
Arriva, Dansk Politiidrætsforbund, Kommunernes Fritids- og Idrætsforbund,
Dansk Hospitalsidræt, Skat Fritid og Idræt, Postens Idræts- og Fritidsforbund,
Jernbanefritid, Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund, Coop Alliancen og
lokale firmaidrætsklubber.
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Landskredsstævne 2017 den 28.-29. oktober
Fredericia Idrætscenter
Vær med, når sammenslutningen af landsforeninger
(Landskredsen) under Dansk Firmaidrætsforbund inviterer dig
og dine kolleger til det årlige stævne – Landskredsstævne
2017 i weekenden den 28.-29. oktober i Fredericia.

Weekendens program
Stævnekontoret åbner begge dage kl. 9.00.

Til Landskredsstævne 2017 har I mulighed for at få en sjov,
fælles idrætsoplevelse, hvor I dyster mod deltagere fra andre
brancher, virksomheder og koncerner eller komme på en
oplevelsestur.

Lørdag den 28. oktober - stævnestart
Kl. 10.00

Dart – double
Golf – Stableford
Bowling

Det kan du deltage i ved
Landskredsstævne 2017

Kl. 12.00/13.00

Badminton (doubler og single)
Motionsløb 5 + 10 km. (kl. 11.00)
Petanque (doubler)
Bordtennis (single og doubler)
3-mands Floorball

Kl. 19.15

Aftenfest
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Badminton
Bowling
Petanque
Dart
Linedance
3-mands Floorball (max 6 personer pr. hold)
Byvandring i Fredericia Miniby
Golf
Motionsløb (5 og 10 km)
Bordtennis

Aktiviteterne og stævnerne afvikles i Fredericia Idrætscenter
- Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia. Golf spilles på
Golfklubben Lillebælt, Middelfart, byvandringen starter ved
pladsen ved vandrehjemmet.
Du skal være medlem af en Landsforening/lokal firmaidrætsklub for at kunne deltage i Landskredsstævnet.

Søndag den 29. oktober:
Kl. 9.00

Bowling
Dart Single

Kl. 10.00 - 12.00

Byvandring Minibyen (2 timer)

Kl. 12.30 – 14.00

Linedance

Følg med i programmet på
www.landskredsen.dk

Pris pr. aktivitet

Badminton kr. 110,-,
Bowling kr. 110,-,
Petanque kr. 110,-,
Dart kr. 110,-,
Golf kr. 275,-,
Golfsandwich kr. 50,-,
Motionsløb kr. 110,-,
Linedance kr. 25,-,
Byvandring kr. 50,3-mands Floorball kr. 110,- pr. person
Bordtennis kr. 110,-

Doublepris

Eksempel ved bowling: 1 persons deltagelse i både individuel
og på double = kr. 110,-.
Eksempler ved dart: 1 persons deltagelse i både individuel og
double: Kr. 110,- + kr. 55,- = Kr. 165,-.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.landskredsen.dk – under menuen
”Landskredsstævne”.

Sidste frist for tilmelding og betaling
den 24. september 2017.
Du skal udfylde og sende både en tilmeldingsblanket til
stævnet og en tilmeldingsblanket for hver idrætsgren, som
deltagerne fra din forening ønsker at stille op i.
Du må gerne deltage i flere aktiviteter. Vi forsøger at tage
højde for det i programlægningen, men du skal gøre opmærksom på det i hver tilmelding. Vi forbeholder os ret til at
sammenlægge rækker ved få tilmeldte deltagere i den enkelte
disciplin. Er det muligt, tager vi højde for dit ønskede
spilletidspunkt.

Sportsfest lørdag aften

For kun kr. 195,- pr. person kan du være med til lørdag
aftens sportsfest – med festmenu og levende musik. Igen i år
er der livemusik på scenen.
Du skal tilmelde dig og få billet til sportsfesten for at kunne
være med.
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Golfsandwich

Du har mulighed for sammen med din golftilmelding, at
bestille en mættende sandwich fra Café FIC til kr. 50,-.
Vil blive leveret til golfbanen.

Overnatning

Du har mulighed for at overnatte på hotel eller vandrerhjem.
Hotel eller vandrerhjem står du selv for at booke.
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia,
tlf. 75 91 00 00, www.hkfcms.dk
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