
Opstartsweekend håndbold og fodbold

Håndbold og fodboldudvalgene i Hovborg og Lindknud, har i 
samarbejde afviklet opstartsweekend for begge sportsgrene i og 
omkring Lindknud hallen/stadion. Der deltog 57 friske børn fra 0 
klasse op til 5 klasse. Der blev inden saftevands/kage pausen kl. 
15.30, spillet en masse håndbold og fodbold på forskellige baner, 
hvor alle rokerede rundt og afprøvede begge sportsgrene. Efter 
pausen var der opgaveløb rundt i det rekreative område omkring 
stadion, hvor holdene blev blandet med både store børn og mindre 
børn. Der var både vandtransport med trillebør op og ned af bakke, 
skattejagt i høstak, æggekast,bakkebowling, hastighedsmåling af 
skud mod mål osv. !8.45 var der aftensmad, igen tilberedt af dygtige 
hjælpere, som da eftermiddagspausen blev afholdt med hjemmebagte 
boller og kage, som forældrene havde afleveret sammen med 
børnene. Der blev taget for sig af retterne, alle var meget sultne efter 
dagens strabadser. Efter aftensmaden blev der slæbt redskaber frem i 
hallen og familien Holm underholdt børnene med en masse 
gymnastiklege. Efter godt en times sjov underholdning, blev der 
serveret is og kage, der blev lavet popcorn og den lovede film blev sat 
på, men desværre, efter mange forgæves forsøg måtte filmen opgives 
på grund af tekniske vanskeligheder. Der blev hygget på andre måder, 
så ved 23.00 tiden faldt de første i søvn og ved midnatstid var der ro i 
hallen.

Kl. 7. 00 næste morgen begyndte de morgenfriske at røre på sig, men 
nye frivillige stod klar til at servicere med morgenmad efterhånden 
som søvnen blev gnedet ud af øjnene, hoppeborgen blev pustet op 
igen og indtaget af børn på ny. Forældrene begyndte at afhente børn 
og oppakning og efter oprydningen kunne vi i udvalgene se tilbage på 
en rigtig sjov weekend. Stor tak til alle hjælpere, kagebagere, 
kokke,Lindknud Brugs for al den gode frugt, Bo plan for udlån af 
hoppeborg osv.
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