
Kl. 13.30 VELKOMST
v/ Torben Løvdal, 
bestyrelsesformand
Hammerum Hallen

HUSK! HAMMERUM HALLEN

Kl. 14.00 – 15.30: Spændende lege for børn, unge og voksne i Hal 1. 3 stationer:
1. Traditionelle lege til for små børn og deres forældre.
 Alder: 3-6 år – sammen med en voksen - yngre og ældre børn må gerne være med til familieleg.
 Kom og få idéer til sjove lege sammen med dine børn. 
► Vi leger Farlig Besøgslege: ”Hvad er klokken Hr. Ræv?”, ”slanger i græsset” og ”Grøfte-kællingen”. 
► Vi træner vor motorik på den sjove måde med ting man har i huset. 
► Vi tumler og prøve kræfter i legene ”Vende pandekage” og ”vælt en voksen”.

2. Klassiske og sjove lege til skolegården og fritiden.
 Alder skolebørn (7 år – 13 år) 
► Vi skal lege fangelege som: ”Klim-Klem”, ”Tyren i det røde hav” og ”Dag & nat”.
► Vi vil kæmpe i ”Grænsekamp”, ”Zombie-fanger” og ”Firdobbelt tovtrækning”
► Vi skal prøve spillet fra Middelalderen ”Slå Munk”.

3. Udfordrende fysisk aktive spil med strategi og samarbejde.
 Alder: 14 år og opefter 
 Med Gerlevs unge instruktører vil I lære nye strategiske lege hvor man skal tænke hurtigt og 
 bevæges sig kvikt. Her er nogle muligheder.
► Skubbe-kamp - Røve det gylden skind – Smække fluer – Trekant-tagfat – Fang & Skær – Ko-Ko -Prisoners   
 base / Barløb.

50ÅR
GRATIS ADGANG 
HELE EFTERMIDDAGEN

Kl. 14.00 – 15.30: Rundtur i fremtidens 
fritids- og kulturcenter.
Kom og se hvor langt vi er nået med...
• KULTUR- OG FESTSALEN
• SPRINGCENTER/BEVÆGELSESHAL
• DEN NYE HAL 3 MED BOLDEKSPERIMENTARIE
• DET NYE FITNESSCENTER
• DE NYE OMKLÆDNINGSRUM

Det bliver Alletiders!

Kl. 14.30 – 16.00: GRATIS KAGEMAND, 
SAFTEVAND OG KAFFE

KL. 16.00: JUBILÆUMSTALEN v/ Johs. Poulsen
KL. 16.15: Hammerum Hallens nye navn og 
logo afsløres.

DET BLIVER

Kl. 13.45 – 16.00: Memory Lane i den nye mellemgang mellem hal 1 og Fitness.

udstiller effekter, billeder, brochurer, scrapbøger mv. fra 50 år. Et ægte nostalgitrip for børn og voksne i alle aldre.
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