
GET2SPORTSBYEN

LØRDAG D. 23 .  OKTOBER KL. 10 .00-16 .00

HOLBÆK SPORTSBY

 

Kære foreninger
Vi ønsker at afholde en foreningsfestival den sidste lørdag i efterårsferien 

- og vi håber, at I har lyst til at være med! 😊 
 

Foreningsfestivalen skal ses som en  slags "åbent hus", hvor børn og deres familier kan komme på besøg i
Sportsbyen og snuse til en masse spændende fritidsaktiviteter, som præsenteres af de foreninger, der

ønsker at deltage. 
 

Foreningsfestivalen har til formål at styrke samarbejde og dialog på tværs af foreninger, at synliggøre
Holbæks mange foreninger og tilbud og vigtigst af alt, at hjælpe børn, unge og deres familier over i

foreningslivet 😊  
 

HOLBÆK 
FORENINGSFESTIVAL

I som forening stiller op med en enkelt dag i Sportsbyen med hver jeres sportsgren/fritidsaktivitet, 

I skal stille med frivillige, som har lyst til at vise/spille med børnene og deres forældre. Aktiviteterne skal
startes op ca. hver halve time i løbet af dagen og vare ca. 20 minutter pr. gang, så gæsterne har mulighed
for at nå at komme til næste aktivitet. Hvis I har lyst til at lave en særlig aktivitet (konkurrencer, opvisning
etc.) i løbet af dagen, er dette også muligt. 

Vi sørger for at gøre reklame for arrangementet i Holbæk via Flyers, Plakater, sociale medier etc.  

Vi sørger for forplejning til alle de frivillige – som er morgenmad, frokost og eftermiddagskage. 

Vi laver et kort over alle aktiviteter i sportsbyen, så det bliver nemt at finde aktiviteterne.  

 

Vi forestiller os følgende:  
 

        som børn og deres forældre har mulighed for at prøve i løbet af dagen. ALLE foreninger er velkomne!
 

 

 

 

 
 Program for selve afvikling af dagen: 

 
8.00 – 9.00 
Morgenmad for alle frivillige 
 
9.00 – 10.00  
Hver forening gør klar til at lave aktiviteter for gæster 
 
10 .00 – 16.00 
Korps på 5-6 guider byder velkommen til gæster for at vise dem til rette. Guiderne kunne være et par frivillige fra
foreningerne, samt medarbejdere fra Get2Sport og Helhedsplanen i Ladegårdsparken. 
Aktiviteterne afvikles – i halv times intervaller.
 
16.00 – 17.00  
Oprydning og tak for i dag! 
 

Vi håber, I har lyst til at deltage – det bliver supersjovt!! 
 

Da vi skal have tid til at lave reklame for arrangement, må I meget gerne melde tilbage hurtigst muligt.
Sidste frist er den 30. september! 

 
Tilmelding via: holbaekforeningsfestival@gmail.com - her kan også rettes spørgsmål. 

 
Bedste hilsner  

Emma & Louay fra den boligsociale helhedsplan i Ladegårdsparken 
Marie, Asger og Firat fra Get2Sport/UngHolbæk
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