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Søndag den 26. november skal være en helt særlig oplevelser for vores 
spillere! Næsten alle hold skal spille denne dag, så vi har valgt at  gøre 
dagen til noget helt særligt! Vi kalder den Rød Søndag :-)

Highlights!

-  Lyset slukkes i hallen og spillernes navne råbes op!

-  Røgmaskine ved indløb!

-  Spotlight og diskolys ved indløb! 

-  Klappepap til alle tilskuere fra Broager Sparekasse!

-  Speak under kampene!

-  Masser af god stemning under kampene - den sørger I for!

-  Kampens fighter kåres efter hver kamp! 

Vi håber I vil være med til at gøre dagen uforglemmelig for  
spillerne. Vi regner med jeres opbakning, så vi kan komme op på 400-500 
tilskuere i løbet af dagen!

Mød talstærkt op, tag bedsteforældre og venner med, og vær med til at gøre 
denne dag helt fantastisk. Kom gerne i god tid, og blive endelig siddende 
længe, så vi får den helt rette stemning til alle kampe.

Kom sultne!
I cafeteriet kan I købe lækre sandwich, grønsagsstænger, kaffe & kage + det 
sædvanlige udvalg. Til priser hvor alle kan være med.

RØD SØNDAG

Der tages forbehold for ændringer, hold dig opdateret på www.vidar-ulkebøl.dk
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Stemning 
som 

i Skansen til
SønderjyskeE kamp!

Kom så vidt muligt i rødt tøj!!
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Spilleprogram

Tid Hold Kampe
10:00 U-12 Pige C VUH - Løgum IF
10:50 U-12 Drenge C VUH - Felsted IF
11:40 U-12 Pige B VUH - Sundeved HK
12:30 U-12 Drenge A VUH - Tinglev Lundtoft IF
13:20 U-14 Pige 2. div VUH - Kolding IF
14:20 U-14 Drenge B VUH - Sundeved HK
15:10 U-14 Pige B VUH - Hørup U&IF
16:00 Serie 3 Damer  VUH - Sundeved HK

RØD SØNDAG

Der tages forbehold for ændringer, hold dig opdateret på www.vidar-ulkebøl.dk
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Kom så vidt muligt i rødt tøj!!


