Gandrup Byfest 2018
Festugen starter tirsdag den 14. august 2018
og slutter søndag den 19. august 2018

Arrangør
Gandrup Sportsklub
Teglværksvej 13
9362 Gandrup

GS Hovedsponsor er

Spar i Gandrup

Åbningstider: HVER DAG 07.00-21.00
Støt SPAR i Gandrup – de støtter GS

Vi handler lokalt!

Sponsorer

Stae Tagdækning

VESTER HASSING

Sponsorer

Program
Tirsdag den 14. august
Kl. 17.30
Indskrivning til cykelløb. Alle kan deltage. Har du ingen sponsorer koster det 50 kr. at være med.
Kom og hep på cyklisterne.
Gandrup Borgerforening opstiller flagallé.
Der trækkes lod om sponsorgaver på ryg nr. blandt de tilmeldte børn op til 14 år.

Kl. 18.00
Start på sponsor cykelløb.

Kl. 19.00
Sponsor cykelløb slutter og der er præmieoverrækkelser i teltet.

Onsdag den 15. august
Kl. 17.00: Fodboldtræning
Fodboldtræning for alle ungdomshold.

Kl. 18.00: Fotografering og spis sammen
Der tages billede til årets julekalender. Husk nissehuen!
Efterfølgende er der spis sammen for alle. Menu: Wokmad. Priser:
Fodboldspillere
Forældre, søskende eller andre:

Kl. 19.30: Foredrag
Foredrag med Stig Nicolaisen.
Gratis adgang.
Pølser og Drikkevarer kan købes i teltet.

Gratis
25 kr.

Torsdag den 16. august
Kl. 18.00-21.00: Byløbet
Life Of Sport arrangerer halvmaraton (21km), 5 og 10 km løb.
Tilmelding sker på https://lifeofsport.nemtilmeld.dk/

Fredag den 17. august
Kl. 18.00: Bonderøvsfest 2017
Bonderøvsfest med stegt flæsk med persillesovs kartofler og rødbeder.
Der afholdes ølbanko og der skal slås søm i.
Live musik med UpFront.
Billetter købes via: https://gandrup-sportsklub.nemtilmeld.dk/

Lørdag den 18. august
Kl. 10.00: SUPER LØRDAG
Der afvikles fodboldkampe hele dagen på stadion.

Kl. 11.00-15.00: Bagagerums Marked
Kl. 16.00: Uddeling af Hjulmands Vandrepokal
Pokalen blev skænket til klubben af tidligere spiller i Gandrup Sportsklub, Peter Hjulmand Nielsen og vil
”vandre” mellem klubbens ungdomsspillere. Begrundelsen for at spilleren modtager pokalen vil blive givet
på dagen.

Kl. 16.00: Straffesparkskonkurrence
Tilmelding i baren.

Kl. 19.00: Fest i teltet
Helstegt pattegris, flødekartofler og salat.
Kr. 200.- per kuvert, inklusiv live musik i teltet efterfølgende.
Tilmelding i baren eller via:
https://gandrup-sportsklub.nemtilmeld.dk

Kl. 22.00: Live musik med Kopi Bandet
Kl. 01.00: Festen slutter

Søndag den 19. august
Kl. 11.00: Rundvisninger
Tur til søerne med fremvisning af bl.a. ny toiletbygning. Rundvisningen guides af Ernst Maahn ved Gandrup
Borgerforening.
Tilmelding sker til Ernst Maahn på tlf. 2946 5196.
Rundvisning på Gandrup Teglværk imens det er i drift.
Tilmelding sker til Hans Jensen på tlf. 2751 4665 senest mandag den 13/8.
Pris kr. 25.- per person inklusiv spisning med sildebord kl. 13.00.

Kl. 13.00: Sildebord efter gåtur
Kl. 16.00: Festugen slutter

Hoppeborg
Lørdag og søndag er der hoppeborg sponsoreret af GS’s Venner

Foredrag med Stig Nicolaysen
Min søn Max fik konstateret cancer i 2013.
Ingen vidste, i hvor stort et omfang sygdommen havde ramt, ingen kendte forhold som risiko eller chance,
og alt forekom som et stort sort hul. Max er i dag er kræftfri, men endnu ikke helbredt.
Da Max blev syg besluttede vi, at det kunne hjælpe at sætte os et fælles mål. Og det mål viste sig at være
en vigtig del af den udvikling, der siden er sket. ”Den røde tråd” er, at Max og jeg, støttet af den nærmeste
familie og gode venner, på denne måde viser, hvor afgørende det er at holde fast i et fælles mål. Og hvor
vigtigt det er at holde fokus på sin fremtid – uanset hvor håbløs og uoverskuelig dagligdagen forekommer.
Vi aftalte, at jeg skulle cykle en tur, der er længere end normalt, og at Max skulle være chauffør i den
følgebil, der skal følge mig over mållinjen i Race Across America i juni måned 2016. RAAM er en enkeltstart
på 5.000 km tværs over USA gennem 12 stater og 3 tidszoner. Løbet skal gennemføres på maksimalt 12
døgn med temperaturer fra 0 til plus 40
grader, over to bjergkæder (bla Rocky
Mountains) og gennem 2 ørkener tværs
over USA.
Kvalifikationen til Race Across America
blev opnået under et 24 timers cykelløb
i Middelfart den 7. juni 2015, hvor
kravet om at cykle mindst 300 miles
(643,7 km) blev indfriet med i alt 661
km på et døgn.

Kilde: team-nico.dk

På billedet ses til højre Stig Nicolaysen
og til venstre sønnen Max.

Bagagerumssalg
Bagagerumssalget arrangeres af Gandrup Sportskub lørdag
den 18. august kl. 11.00-15.00
Der gælder følgende betingelser for deltagelse i bagagerumssalget
Bagagerumssalget starter kl. 11 og slutter kl.15.
Ankomst tidligst kl. 9.30 og senest kl. 10.30.
Betaling 50 kr. pr. stadeplads skal ske straks ved ankomst. (GS MobilePay tlf. 39740)

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i klubben
Der må IKKE parkeres og opstilles før der anvises en plads. Stadepladsens bredde på 3,5 meter SKAL
OVERHOLDES!
Stadepladserne skal efterlades ryddede og rengjorte senest kl. 16.00.
Bagagerumssalget er forbeholdt private til salg af deres egne brugte som nye ejendele.
Der må ikke sælges fødevarer, drikkevarer og øvrige kioskvarer.
Hvis der sælges ting, der måtte kræve en særlig godkendelse, påhviler det sælgerne selv at søge den
fornødne tilladelse.
Affald og effekter må ikke efterlades på pladsen eller ved affaldskurvene.
Vis hensyn til omgivelserne.
Vær med til at vi i fællesskab skaber et godt bagagerumssalg i Gandrup.

Fest i Teltet Lørdag
Live musik med

Helstegt pattegris
Om sig selv skriver bandet:
Bandet mødes tilbage i 2010 med drømmen om at lave et band, hvor der skulle spilles hits, hits og masser
af hits. Allerede efter 2 måneder i øvelokalet var det rygtes at KopiBandet.DK var blevet dannet, og bandet
spillede deres første koncert på Generalen i Fredericia. Nu 5 år efter er opskriften stadig den samme, der
skal spilles hits der får benene til at danse også selv
om man måske danser lige så piv dårligt som
guitaristen Martin.
Billetter købes i baren eller via:
BANDET BESTÅR AF:
https://gandrup-sportsklub.nemtilmeld.dk
Matilde Mikkelsen synger og danser
Pris kr. 200.- pr. kuvert.
Martin von Seelen spiller guitar samt synger nogle af
sangene samt kor, og så danser han også enormt
Inkluderer stegt pattegris med flødekartofler, salat og
grimt.
brød og live musik.

Billetter

Rasmus Visti er bandets bund. Han spiller bas som
ingen andre gør det. Ja og så er han måske en af
nordjyllands bedste standarddansere.
Kasper Pedersen spiller trommer samt fortæller mega gode jokes.
Roland SPD-SX spiller keyboard, Synth og alle de andre sjove lyde

Bonderøvsfest 2018
Igen i år skal vi have bonderøvsfest, med alt hvad det indebærer! Traditionel dansk mad i form af stegt
flæsk med persillesovs, banke søm i og dans på bordene. For at komme i den rette stemning kickstarter vi
festen med ølbanko med masser af præmier i form af øl/shots. Nu er der lagt op til en god gammeldags fest
til live musik leveret af UpFront.
Live musik leveres i år af UpFront.

Billetter
Billetter købes på:
https://gandrup-sportsklub.nemtilmeld.dk
Pris kr. 125.Inkluderer stegt flæsk med persillesovs,
ølbanko og livemusik.

Årets Ungdomsspiller - Hjulmand-prisen 2017

Rasmus Høgh

På billedet ses fra venstre Per
Pedersen, Peter Hjulmand Nielsen og
Kasper Hjulmand. Kasper Hjulmand
gav i 2016 foredrag i teltet. Kaspers
far, Peter Hjulmand, har tidligere
spillet fodbold i Gandrup Sportsklub
sammen med blandt andet Per som
her ses på billedet. Flere af de gamle
holdkammerater var samlet denne dag
for at hilse på hinanden.

Prisen
I 2017 skulle der tages et valg mellem 48 fantastiske GS
ungdomsspillere. Alle gør en forskel for deres kammerater,
hold og for klubben.
Kriterierne for prisen er, at spilleren i særlig grad i årets løb:




Har udvist stor træningsflid
Have været en god kammerat
Gennem sit smittende humør været medvirkende
til at sammenholdet i klubben styrkes

Peter Hjulmand skænkede på dagen
2016 en vandrepokal til sportsklubben.
Pokalen skal hvert år gives videre til en
ungdomsspiller som særligt har
fortjent den. Pokalen bliver overrakt til
en ungdomsspiller lørdag kl. 16 under
byfesten.

Rasmus Høgh
Om Rasmus har træneren sagt:
Han er altid klar og har altid lyst til træningen, hvor han altid går forrest. Dette gælder både når han spiller
på hans eget hold, hvor han også er anfører, samt hvis han spiller for ældre hold.
Rasmus har spillet i Gandrup Sportsklub i alle hans fodbold-år. Han bliver aldrig uvenner med
kammeraterne, han kan være stille, men når han siger noget, så bliver der lyttet.
Han er en meget dygtig fodboldspiller med et stort løbepensum, som Gandrup Sportsklub kan være meget
stolte af.
Stort tillykke til Ramus Høgh med prisen som Årets Ungdomsspiller 2017

Onsdag serveres der wokmad på
kæmpe-wok. Gratis for
fodboldspillere og kr. 25.- for
familie og andre.

Vinderne af Gadefodbold
Turneringen 2017 blev
Grønnegade

Mon ikke klubbens maskot
får tid til at kigge forbi igen
i år?

Sidste år gav AaB
træner Morten
Wighorst foredrag i
teltet.

Byløbet 2017 var
velbesøgt. Er du klar
til en løbetur i år?

Sponsorer

Fodterapeut
Hanne Ravn
Tlf. 2341 6239

Sandens Totalservice
Tlf. 2858 9442
Udførelse af
murerarbejde
Facaderenovering
Flisearbejde
Små og mellemstore
opgaver

Søren Larsen

Hjallerup

Sponsorer

Dronninglund

Mamma Mia Pizzaria
Borgergade, Gandrup
9825 9716

Gandrup
9825 5050

Vi takker sponsorerne for den uvurderlige støtte!

