
Åben Sommer
i Viby Sj. Idrætscenter

Uge 31, 2017
31. juli til 4. august

- et samarbejde mellem Gadstrup 
Idrætsforening, Viby Idrætsforening 
og Klub Roskilde Syd



Onsdag d. 2. august kl. 9:00-18:00
Udflugt til BonBonLand
Tilmelding sker ved personligt  
fremmøde i din normale afdeling i 
Klub Roskilde Syd senest:
 mandag d. 31. juli kl. 16:00

Prisen på 100kr. betales i din lokale 
Syd-afdeling med dit betalingskort.
Der er ingen brugerbetaling for  
medlemmer af Hjørnets materiale-
ordning, da de betaler derigennem.

Medbring madpakke, drikkevarer, 
solcreme og evt. lommepenge.

Mandag d. 31. juli kl. 10:30-15:00
Tennis og legeaktiviteter
Viby IFs tennisafdeling vil lave aktiviteter, 
hvor omdrejningspunktet er tennis samt 
leg med ketcher og den runde bold. Ind i  
mellem vil der være plads til andre  
aktiviteter med bevægelse i centrum. 

Program for ugen

Tirsdag d. 1. august kl.10:30-15:00
Keglespil

Vi tager med bus til Roskilde og spiller  
kegler. Keglespil er en anderledes måde at 
vælte kegler på end i bowling, som de fleste 
kender.

Mødested enten Viby Sj. Idræts-
center eller Klub Gadstrup. 
Afgang herfra kl. 9:00 og  
hjemkomst samme sted kl. 18:00.



På gensyn i uge 31! 
Vi glæder os til at se jer.

NB. De planlagte aktiviteter udfylder muligvis ikke hele 
det afsatte tidsrum. Derfor vil vi supplere med andre 
sjove fysiske aktiviteter og lege afhængigt af børnenes 
ønsker og hvad vejret tillader på dagen. 

Torsdag d. 3. august kl. 10:30-15:00
Ramsøhallen i Gadstrup
Gadstrup IF igangsætter forskellige  
fysiske aktiviteter.  Yderligere information
følger, når vi nærmer os ugen.

Fredag d. 4. august kl. 10:30-15:00
Floorball og krolf

Viby IFs floorballhold vil præsentere os 
for floorball, og så skal vi spille krolf, der 
er en blanding mellem kroket og golf. 



Praktisk information
Åben Sommer er et arrangement primært for børn i 4. til 7.  
klasse, men det er åbent for børn i alderen 10 til 17 år. 

Hele ugen vil der være medarbejdere fra alle Klub Roskilde Syds 
tre afdelinger (Gadstrup, Dåstrup og Hjørnet) samt fra Viby Sj. 
Idrætsforening til stede ved aktiviteterne.

Alle børn, som ikke selv kan komme direkte til det sted,  
arrangementerne afholdes den pågældende dag, kan møde op 
i deres sædvanlige klubafdeling i Klub Roskilde Syd kl. 10:00,  
hvorfra man følges afsted til dagens aktiviteter.

OBS
• Medbring tøj og sko til både inde- og udeaktiviteter afstemt 

vind og vejr.
• Tilmelding til udflugten til BonBonLand koster penge.  

Alle andre aktiviteter er gratis.
• Alle dage tilbyder vi vand, frugt og mad gratis - undtagen  

onsdag, hvor vi tager på udflugt.

Har du eller dine forældre behov for mere information, kan I 
ringe til os:
Viby IF: 4015 6883   Hjørnet: 4631 8458
Klub Dåstrup: 4631 8542  Klub Gadstrup: 4631 8520

Lions Ramsø      Sjov Ferie      Viby Genbrug
Viby IF     Gadstrup IF     Klub Roskilde Syd

Tak til vores sponsorer og bidragsydere:


