
3.-5. juli 2013 
på

Vejle Idrætshøjskole

18. IDRÆTSFESTIVAL
FOR SINDSLIDENDE

Torsdag den 4. juli
kl. 07.00  Morgenmad.
Kl. 08.30  Idrætsaktiviteter formiddag – bl.a. volleyball &   
   fodbold.
kl. 12.00  Frokost.
kl. 13.00  Idrætsaktiviteter eftermiddag – bl.a. 3-kamp & krolf.
kl. 19.00-24.00 Festmiddag, underholdning, præmieoverrækkelser,
   Fairplaypokalen, kåring af årets holdleder og  dans.

Fredag den 5. juli
kl. 07.00  Morgenmad.
kl. 09.00  Idrætsaktiviteter - semifinaler og finaler.
kl. 10.50  Præmieoverrækkelser. 
Kl. 12.00  Festivalen afsluttes, udlevering af frokostpakke til   
   hjemrejsen.

Med støtte fra:

Fogs Fond

Den Bøhmske Fond

Forhåndstilmelding
Vedlagt denne invitation findes en blanket til den foreløbige 
tilmelding, som skal være os i hænde senest fredag den 5. april 
2013. 
Yderligere oplysninger, regelsæt samt blanket til endelig tilmelding 
vil blive udsendt i uge 20.

Bindende tilmelding og betaling senest mandag den 6. maj 2013.



Idrætsfestival 2013
Den 3.-5. juli inviteres der for 18. gang til Idrætsfestival på Vejle Idrætshøjskole med 
idrætten som højdepunkt. 
250 aktive deltagere har nu 17 år i træk haft nogle herlige dage sammen - og idrætsfes-
tival i 2013 er en selvfølge med et spændende program.

Du kan vælge følgende idrætsdiscipliner

• Fodbold (uden bander): 7 personer (5 på banen) M/K, max. 1 holdleder. Der spilles 
placeringsturnering for hold ude af hovedturneringen. 

• 3-kamp: Længdespring, kuglestød og 1.500 m for både M/K.

Indkvartering
Der er plads til 250 aktive deltagere, som alle kan bo og være idrætsaktive under samme 
“tag”. Indkvartering på dobbelt- og tremandsværelser –  heraf de fleste med toilet og 
bad.

Arrangører af idrætsfestivalen
Festivalkomiteen er et samarbejde imellem Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), Dan-
marks Idræts-Forbund (DIF), en gruppe frivillige fra idrættens verden samt medarbej-
dere fra social- og behandlingspsykiatrien.
Under festivalen får komiteen uvurderlig hjælp til official- og dommeropgaver samt 
de praktiske gøremål af ca. 30 personer fra Peter Sabroe Seminariet (pædagogstuder-
ende), Professionshøjskolen Metropol (ergoterapeutstuderende) og frivillige hjælpere.

Pris
Prisen for deltagelse i hele festivalen er 1.200,00 kr. pr. person. 
I prisen er der inkluderet ophold, helpension (morgenmad, frokost og aftensmad), kaffe 
(formiddag og eftermiddag). Opholdet starter med kaffe/the og lidt sunde snacks til at 
få energien op.
Prisen dækker ikke transport til og fra festivalen eller drikkevarer til festmiddagen.

Program:
Onsdag den 3. juli
kl. 12.00-14.00 Ankomst og indkvartering. 

kl. 14.15  Informationsmøde - obligatorisk for holdledere. 

kl. 15.00  Officiel åbning af festivalen, fælles opvarmning,  herefter 
   festivalens første discipliner; crossløb og  maze-walking.

kl. 21.30-24.00 Et socialt samvær i havestuen, hygge, sød musik  - medbring  
   gerne eget musikinstrument. 

Det er obligatorisk at deltage i én af disse discipliner:
• Maze-walking ca. 1,5 km eller Cross-løb ca. 3 km:

Maze-walking er en disciplin, som kan gennemføres i lunte-trav eller i gå-tempo.
Cross-løbet er en disciplin for de øvede løbere.
Begge aktiviteter foregår i Nørreskoven med start og mål på Vejle Idrætshøjskole.

Derudover skal alle være med i mindst én af de øvrige discipliner, som deltagerne skal 
have tilmeldt sig til på forhånd:
• Krolf : Single og hold (M/K hold). Der spilles én runde á 12 huller, hvorefter vin-

deren er fundet.
• Volleyball: 4 personers (M/K hold). Der spilles placeringsturnering for hold ude af 

hovedturneringen.

Floorball Workshop   
Har du lyst til at vide mere om den hurtigst voksende idræt i Danmark?
På festivalen har vi et enestående tilbud til dig, der gerne vil lære mere om floorball.
På workshoppen får du en introduktion til spillet, gode råd samt fif til tekniske træning.
Vi slutter sessionen af med en miniturnering med blandede hold. Instruktør tidl. 
elitespiller Jonas Hviid. Sted: Idrætshallen, onsdag kl. 19.30-21.30.


