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2012.
_______________________________________________________________________
Med tankerne på sidste års succes er det en fornøjelse atter at kunne invitere til idræts- og kulturfestival
– en aktivitet som er kommet for at blive.

Obligatorisk:

Petanque:
Petanque er en af kronjuvelerne på festivalen, der er altid mange der ønsker at deltage.
Der spilles i hold af 2 eller 3 spillere. Holdene mødes i et gruppespil, hvorefter de bedste hold spiller videre om medaljerne.
Alle kampe afvikles på fastsat tid for at programmet kan holdes.

Ekkoløbet er et ”løb” hvor du 2 gange skal gennemføre den samme distance på en tid, der ligger så tæt på hinanden
som muligt. Du kan vælge at gå, løbe, kravle eller hoppe – ja, det er op til dig, da det udelukkende gælder om, at du
rammer samme tid i 2. ”løb”, som du gennemførte 1. ”løb” på.

Rundbold:

Konkurrencediscipliner – her skal du tilmelde dig allerede nu:

Fodbold er ved at blive meget populært i Dansk Arbejder Idræts regi, vi ser flere og flere turneringer både udendørs og
indendørs. Vi har derfor besluttet, at vi ligeledes vil tage det på programmet til festivalen. Vi afvikler turneringen som 5-mands
fodbold.

Volleyball og rundbold er de 2 konkurrencer du kan vælge mellem om formiddagen. Om eftermiddagen kan du
vælge mellem Fodbold (5-mands), krolf og petanque.
OBS: Du kan kun tilmelde dig én disciplin om formiddagen og én disciplin om eftermiddagen, da de foregår på
samme tidspunkt.

Rundbold er et andet af festivalens traditionelle tilløbsstykker. Her dystes der holdvis i den klassiske disciplin.

Fodbold:

Volleyball:
Volleyball spilles i år udendørs, vi har ønsket at samle idrætsdisciplinerne ude, så der bliver mere liv omkring aktiviteterne. Der
er 6 spillere på banen på hvert hold samt 1-2 udskiftere.

Prøvediscipliner – disse tilmeldes på dagen:
Som noget nyt tilbyder vi i år Tai Chi, her kan du fordybe dig i en af østens ældste træningsmetoder for krop og sind.
Der vil igen i år være mulighed for at prøve Zumba.. Der bliver også mulighed for at køre i Go-cart eller måske er en
sejltur på Fjorden noget for dig.
Fælles for disse prøvediscipliner er, at du på dagen skal tilmelde dig på de lister som ophænges i
administrationsteltet. NB! Vær opmærksom på at prøvedisciplinerne foregår samtidigt med konkurrence
disciplinerne, af gode grunde kan du ikke deltage i to discipliner på samme tid.

Kulturmarkedsplads:
Udover de sædvanlige aktiviteter som mulighed for at male, synge, lave krus eller andre spændende ting i
kulturteltet vil der i år blive chance for graffitimaling kombineret med en gang breakdance
Der kræves ingen tilmelding til kulturaktiviteterne
Hvem kan deltage?
Idrætsfestivalen er for sindslidende og ansatte indenfor socialpsykiatrien - dog har borgere i Frederikssund
kommune fortrinsret i tilfælde af overtegning. Alle kan deltage, såvel øvede som uøvede i idræt!

Tilmelding senest 1. maj 2012.
Tilmelding skal ske til din idrætsklub, værested, botilbud eller direkte til Vikingerne via deres hjemmeside:
www.vikingerne.info
VIGTIGT: Samtidig med tilmeldingen skal du indbetale enten 150 kr. eller 275 kr. på Vikingernes konto i
Handelsbanken konto 63021560857- HUSK: skriv dit navn ved indbetalingen.
Pris:
Deltagelse i dagens arrangement ekskl. aftenfesten
Deltagelse i hele arrangementet

150 kr.
275 kr.

T-shirt, frokost, vand, frugt og kaffe og kage er inkluderet i deltagerprisen.
Om aftenen vil der blive serveret en lækker menu, inden vi slipper os løs på dansegulvet.
Prisen er ekskl. drikkevarer i løbet af aftenen.
OBS: Der vil i år IKKE være mulighed for tilmelding efter 1. maj

Krolf:
Et af de nye tiltag på festivalen i år er Krolf. Som navnet antyder,
er det en blanding af Krocket og Golf, formålet er at få sin kugle i
hul på færrest mulige slag. Krolf er et stort satsningsområde
under Dansk Arbejder Idræt (DAI), og vil helt sikkert være en idræt
vi vil høre mere til fremover.

Zumba:
Glæde, dans og bevægelse! Hvis det er noget for dig, så er zumba
en oplagt mulighed.
Zumba er en rigtig feel-good aktivitet, hvor man næsten glemmer
at man træner.

Go-kart:
Igen i år stiller Go-kart værkstedet fra Højagergaard op med Gokarts. Så her har du muligheden for at snuppe et par omgange i
løbet af dagen.

Sejlads:
Vi tilbyder forskellige former for aktiviteter på fjorden. Der vil
være mulighed for at prøve kano, kajak samt én af Vikingernes
nye mini-12er sejlbåde.

Tai-Chi:
Her har du mulighed for at stifte bekendtskab med én af de mest
udbredte træningsmetoder i Asien. Det er en kinesisk kampkunst,
der i dag hovedsagelig trænes for at styrke sind og krop.

