Ringriderforening for Bovrup og Omegn

Ringriderforening for Bovrup og Omegn

PROGRAM FOR

Bovrup Ringridning
lørdag den 29. juni 2013
PROGRAM FOR

Bovrup Ringridning
fredag den 28. juni 2013
Kl. 19.00 Varnæs-Bovrup Idrætsforening afholder Ringriderfest i det store telt,
med helstegt pattegris fra Mad med traditioner (ligesom sidste år)
Efterfølgende livemusik og dans i teltet.
On4 spiller de bedste hits fra 60’-90’erne.
Pris 175,00 incl. éntre.
Billetter købes hos Spar, Bovrup, fra den 1. juni til den 20. juni.
NYT: Under spisningen holder gdr. og formand for Landbosyd,
MOGENS DALL, årets ringridertale.
Kl. 02.00 Teltet lukker.

Fakta
Fakta
Ringriderfesten arrangeres
i et samarbejde mellem:
• Ringriderforening for Bovrup og Omegn
• Bovrup-Varnæs Frivillige Brandværn
• Bovrup & Varnæs Birk Borgerforening
• Bovrup Plejecenters Vennekreds
• Bovrup-Varnæs Husholdningsforening
• Varnæs-Bovrup Idrætsforening

Helstegt

pattegris
med
stor salatbar, flødekartofler,
dressing og brød.
Billetter kan købes
hos SPAR, Bovrup til og
med den 20. juni.

Årets
ringriderOn4
tale
spiller
v/ Mogens Dall
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Kl. 8.30 Gratis morgenkaffe for alle med underholdning ved Finns Musik.
Kl. 9.45 Stort LOTTOSPIL med 24 præmier v/Bovrup-Varnæs Husholdningsforening.
Kl. 11.30 Ryttere møder. **
Kl. 12.00 Stort rytteroptog med musik i spidsen.
(Ringriderpladsen - Blansvej - Storegade - Solsiden - Kidingvej - Storegade Solvænget - Varnæsvej - Storegade - Blansvej - Ringriderpladsen).
Kl. 12.30 Festpladsen åbner med festtelt, hoppeborg, is, slik og pølsesalg m.v.
Herreklubben ”FÆL” er med igen i år med KEGLEBANEN.
Der kommer også et par kræmmere på pladsen, hvis vejret er til det.
Kl. 12.45 Ringridningen starter.
(Der bliver ingen cykelringridning i år).
Kl. 16.30 (Ca.) Omridning om årets kongetitel.
Kl. 18.00 (Ca.) Kåring af Årets Ringriderkonge.
Festpladsen lukker, når rytterne har forladt pladsen.
* * Tilmelding til ringridning til: Bjarne Petersen:
tlf. 74681808 / 40205268.

I dagens anledning beder vi alle byens
borgere hejse flaget og være med til
at skabe en god ringriderfest.

Det frivillige arbejde
omkring
ringridningen støttes af:

livemusik
i teltet
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