
Programmet for dagen: 
 

9:00: Festivalpladsen åbner—udlevering af T-shirt, der ser-

veres kaffe, te og müslibolle 

10:00-10:30:Velkomst og opvarmning 

10:30-11:00: Idealløb 

11:00-13:00: Rundbold, petanque og yoga/qi-gong 

13:00-13:15: Medaljeoverrækkelse 

13:15-14:15: Frokost 

14:15-16:15: Fodbold, krolf og vandaktivitet 

16:15-17:00: Kåringer og medaljeoverrækkelse 

17:00: Mulighed for omklædning og bad 

17:30: Baren åbner 

18:00: Middag  

19:00: Kaffe og kage 

19:30: Musik og dans 

22:00: Kæmpe fyrværkeri ved fjorden afslutter årets festival  

 



Indbydelse til Idræts- og Kulturfestival på Kalvøen i Frederikssund 

Torsdag den 19. maj  2022 kl. 10:00-22:00 
IF Vikingerne inviterer dig i år med til TURKIS-land — temaet er simpelthen farven turkis!  

På idrætssiden er der noget for enhver smag.   

Der er både discipliner med høj og lav intensitet. 

Du vælger selv om du deltager i konkurrencediscipliner, hvor der kæmpes om medaljer eller, om du er mere til 

yoga/qi-gong, paddleboard, kajak eller kano, hvor fokus er på selve oplevelsen. 

Hvem kan deltage? 
Idrætsfestivalen er for medlemmer af IF Vikingerne samt brugere og ansatte inden for socialpsykiatrien i Frede-

rikssund Kommune. Desuden inviteres andre IFS-foreninger.    

Alle kan deltage, såvel øvede som uøvede i idræt! 

Tilmelding senest 20. april 2022 
 

• For enkeltpersoner sker tilmeldingen på dette link: vikingerne.nemtilmeld.dk  

• For grupper skal tilmelding ske på udsendte skemaer, som sendes til 

amokr@frederikssund.dk 

Pris pr. person: 

- Deltagelse i dagens arrangement ekskl. aftenfesten 175 kr. 

- Deltagelse i hele arrangementet 325 kr. 

 

VIGTIGT: Samtidig med tilmeldingen skal du indbetale  deltagergebyret (175/325 kr.) på Vikingernes konto i 

Handelsbanken konto 63021560857- HUSK: skriv dit navn samt ”IK” ved indbetalingen. 

  

OBS: Der vil IKKE være mulighed for tilmelding efter 20. april 
 

T-shirt, frokost, vand, frugt, müslibolle (ved ankomsten) samt kaffe og te er inkluderet i deltagerprisen. 

Efter første runde af aktiviteter vil der blive serveret frokost, senere på eftermiddagen vil der blive serveret kaffe 
og kage.  
Om aftenen bliver der serveret en lækker menu, så alle bliver mætte ovenpå en dag fuld af aktivitet. 

Ved tilmeldingen bedes du gøre opmærksom på, hvis du ønsker vegetarmad til frokost/aften.  

Prisen er ekskl. drikkevarer i løbet af aftenen.  

Der vil være bemandet garderobe til tasker i løbet af dagen. 

 

 

Spørgsmål vedrørende festivalen: 

Adam Kristoffersen 23427287/amokr@frederikssund.dk 
 

De obligatoriske discipliner  
Opvarmning: 10:00-10:30 

Vi sørger for en let opvarmning til alle, så vi mindsker risikoen for skader i løbet af dagen.  

Idealløb 10:30-11:00 

Formålet er ramme en på forhånd fastsat tid. Ruten er 1,3 km, der er tre tider du kan prøve at ramme, så du 

bestemmer selv ambitionsniveauet. 

Idealtid 1; 6,32 min (12 km/t) Let løb 

Idealtid 2; 13,04 min (6 km/t) Hurtig gang 

Idealtid 3; 18,00 min (4,3km/t) Langsom gang 
 

 Konkurrencediscipliner   
Petanque og Rundbold er de 2 konkurrencer du kan vælge mellem om formiddagen. Om eftermiddagen kan du 

vælge mellem fodbold eller krolf.  

OBS: Du kan kun tilmelde dig én disciplin om formiddagen og én disciplin om eftermiddagen, da de foregår 

på samme tidspunkt.  

Petanque:  kl. 11.00-13.00 

Petanque er en af kronjuvelerne på festivalen, der er altid mange der ønsker at deltage. 

Der spilles i hold af 2 eller 3 spillere. Holdene mødes i et gruppespil, hvorefter de bedste hold spiller videre om 

medaljerne.  

Rundbold: Kl. 11.00-13.00 

Rundbold er et af festivalens traditionelle tilløbsstykker. Her dystes der holdvis i den klassiske disciplin. 

Vær opmærksom på ,at der kun findes et regelsæt til denne disciplin—nemlig festivalens!  

Krolf: 14.15-16.15 

Krolf er med for femte gang i år. 

Som navnet antyder er det en blanding af krocket og golf. Formålet er at få sin kugle i hul på færrest mulige 

slag.  

Fodbold: 14.15-16.15 

Fodbold—en klassiker på det grønne græs. Der er 5 spillere på banen på hvert hold samt 1-2 udskiftere. Vi spil-

ler som udgangspunkt på to baner med 5-mandsmål. 

Særlige holdønsker 

Ønsker til hold kan meldes ved tilmeldingen. Det er muligt at tilmelde sig enkeltvis til holddiscipliner, så vil 

stævneledelsen sammensætte hold efter bedste evne. 

 

Prøvediscipliner   
Prøvedisciplinerne: 11:00-13:00 + 14:15-16:15: Yoga/qi-gong og vandaktivitet (kano, kajak eller paddleboard).  

 

Yoga/qi-gong er i formiddagsblokken 11.00-13.00. Her kan du fordybe dig i en af verdens ældste træningsmeto-

der  Vi arbejder med vejrtrækning og balance og laver stående, siddende og liggende øvelser som smidiggør, 

strækker og styrker kroppens muskler. Alt i et roligt tempo. 

 

Du har mulighed for at komme ud på vandet på skønne Roskilde Fjord om eftermiddagen med uddannede in-

struktører, så der er helt styr på sikkerheden. (14:15-16:15) Vi har paddleboards, hvor du står op og padler. 

Derudover kan du prøve kano eller kajakker. Vi har alt udstyret klar: Redningsveste, våddragter, træktove osv.   

Prøvedisciplinerne tilmelder man sig på selve dagen.  


