
Bold og Leg 

Forår 2018 

Blære Stadion. 

Så er foråret ved at bide sig fast og dermed tid for Bold og Leg på Blære Stadion. 

Opstart torsdag den 19. april kl. 16.00 -17.00 

 

Bold og Leg er for alle børn fra 3 år og opefter. Her er der kun fantasien, der bestemmer hvad der skal ske. 

Børnene bliver delt op i følgende aldersgrupper 

A.   3-5 år. Her må forældre gerne være med Leder Diana, Viola, Julie. 

B.  De børn der skal begynde i skole til august, 0.kl. og 1 klasse Maja K, Pernille, Julie N 

C.  2. og 3. klasse Elsebeth, Caroline, Augusta, Lea 

D.  4-6 klasse. Gunnar, Søren Madsen, Christian Holm og Alexander. 

For de store børn vil der være et lidt anderledes program.  Vi har sammensat et program som veksler 

mellem at være på stadion og hvor de kommer ud og prøve lidt forskelligt. 

Kontingent: 150 kr.  

NYT, NYT 

Hver torsdag efter Bold og Leg er der mulighed for fællesspisning. I skal selv 

medbringe mad, bestik osv. Der vil være tændt en grill og bål. Vi håber, at der er mange der har lyst til at 

deltage i fællesspisning engang imellem. Såfremt der er dårligt vejr, spiser vi i klubhuset. 

Vigtige datoer. 

Onsdag den 9. maj. Vil Bold og Leg flytte til Jenle. Her vil vi lave noget med børnene fra kl. 16.00. Der vil 

være fællesspisning kl. 17.30. Der er mulighed for at overnatte i Jenle.  Det er op til den enkelte familie. 

Den store gruppe 4-6 klasse skal overnatte i hængekøjer/telt sammen med Gunnar. Der vil blive lavet 

morgenmad om morgen til alle. 

Bold og Leg torsdag den 21. juni er flyttet til fredag den 22. juni. Her vil der være afslutning med mulighed 

for overnatning for børn der går i skole.  Mindre børn skal medbringe forældre.  I vil få flere oplysninger når 

vi nærmer os.  

Se program på bagsiden. 

Venlig hilsen 

Blære Idrætsforening. 

Diana Steffensen og Elsebeth Skadhauge 
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Forløbelig  program 

 

 

 

 

Dato Børnehavebørn Førskolebørn, 0 kl. 
og 1.kl. 

2-3 klasse 4-6 klasse 

Torsdag den 19. 4 Opstart. Opstart. Opstart. Opstart. 

Torsdag d. 26/4     

Torsdag d.3/5    Svømmehal i 
Gatten.  
Forældre kørsel 

Onsdag d. 9/5 Jenle Jenle Jenle Jenle m. 
overnatning. 

Torsdag d.17/5  Vi skal fiske i 
Gatten 
Forældre kørsel. 

  

Torsdag d. 24/5     

Torsdag d. 31/5    Fodboldgolf i 
Løgstør. 
Forældre kørsel. 

Torsdag d. 7/6     

Torsdag d. 14/6     

Fredag d. 22/6 Afslutning uden 
overnatning. 

Afslutning m. 
overnatning 

Afslutning m. 
overnatning 

Afslutning m. 
overnatning. 


