
 

                Lørdag den 30. juli 
  

MINITRIATLON – alle over 15 år 

NYT i år er det også mulighed for at lave familie-minitriatlon 

Det betyder at man kan deltage som et hold – kravene er mindst 

en deltager er under 15 år – den der cykler skal være over 15 år – 

alle deltagere på holdet skal have familierelationer. 

 

Kl.   9.00 holdintro Aars Svømmehal 

Kl.   9.30 1. hold i vandet 

  

Målstreg på Blære Stadion. Ruter og yderligere informationer 

kan ses på blaere.dk. Deltagerpris kr. 75,- incl. frugt/vand    

Tilmelding senest 28/7 til elsebeth.skadhauge@gmail.com 

  

 

Kl. 13.30 Håndbold/strandhåndbold 

         

Kl. 18.30 Grill-aften. 

Grillstegt svinekam m/tilbehør  100,- kr. incl. natmad 

Børn: pølser og pommes frites    25,- kr.  

Tilmelding til spisning senest onsdag den 27. juli  

på Blære Stadion eller Susanne tlf. 41 10 13 43. 

 

 

 Kl. 24.00 Natmad – 25,- kr. 

 

Tombolaen åbner mandag den 25. juli. 

 

Flere informationer kan findes på www.blaere.dk 

 

På gensyn 

Støtteforeningen for Blære IF 

Blære IF 

 

 

 

 

 
 

Program for idrætsugen i 

Blære 
Fra søndag den 24. juli til lørdag den 30. juli 2016 

 
Tager du billeder i løbet af ugen, du synes andre også skal se – vil 

vi igen i år gerne forsøge at fremvise dem løbende via PC på 

stadion. Henvendelse til Susanne Hansen. 

 

Søndag den 24. juli 
Kl. 9.00 Krocket og petanquestævne starter med kaffe. 

 Grundet pladsmangel spilles krocket også i 

 Gundersted – alle starter med kaffe i Blære. 
 Pris 100 kr. incl. morgen-/middagsmad og kaffe. 

 

Mandag den 25. juli 
Kl. 17.30  Bilorienteringsløb for alle.  

Arr.af Julia F, Henriette M, Line F, Henriette B., Christina 

Sponseres af Himmerlands Gas Olie og 

VVS-teknik v/Elmer Pedersen 
Tilmelding til Lene 21 25 08 51 

senest den 24. juli kl.16.00. Pris pr. bil 40.kr. 

Mad kan købes fra kl. 17.00.  

Kl. 17.30 Familieleg og bålhygge ved Multibane og legeplads 

Arrangement for småbørnsfamilier - vi laver f.eks. snacks 

på bål, tegner med farvekridt og kigger på naturens 

krible/krable m.m. 

 



  

 

           

 

            Tirsdag den 26. juli 
 

Kl. 19.00 Løb ca. 5 km og 10 km blandet terræn – 1. præmier 

sponseres af Den Jyske Sparekasse. 

0 – 15 år / 16 år og derover 

Kl. 18.00 Indskrivning på Blære Stadion – pris voksne 30,- kr. og 

børn 20,- kr. 

Kl. 19.00 Fodboldturnering  

Kl. 19.00 Præmiewhist for alle – 1. 2. 3. præmie 

Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage 

Kl. 19.00 Havetraktortræk - bag Multihallen 

 Tilmelding til Per Warming tlf. 51 74 36 85 

 Indskrivning fra kl. 18.00 – pris 100,-. 

 

 

 

Onsdag den 27. juli 
 

Kl. 19.00 Travetur med bingo. 

 

Kl. 20.00 Kagekonkurrence for børn (til og med 6 kl) og voksne. 

2 voksenkategorier – den flotteste, den bedste 

2 børnekategorier – mest fantasifulde, den lækreste 

Tilmelding til Susanne tlf. 41 10 13 43  

Kagen skal afleveres senest 18.30 i klubhuset. 

Kagen bliver en del af det store kagebord. 

 

Har du lyst til at bage kage til kagebord uden at være med  

i konkurrencen, tager vi også meget gerne imod den. 

 

Kl. 21.30 Blære Revyen 

 

 

 
 

                                Torsdag den 28. juli 
Kl. 19.00 Cykelløb – 1. præmier sponseres af Den Jyske 

Sparekasse 
6 og 12 km børnerute – lukket bane                  

  25 km og 50 km voksenrute (over 15 år) 

 Igen i år også MOUNTAINBIKE RUTE 

 

Kl. 18.00 Indskrivning på Blære Stadion 

Pris voksne 30,- kr. / børn 20,- kr. 

 

 

Fredag den 29. juli 
 

Kl. 19.00 GADE-DYSTEN 

 Tag naboen under armen og kom og vær med.   

 

 

 

Kl. 21.30 (ca.)      Blære Revyen. 

 

 

 


