
Landskredsstævne 2021 den 30. - 31. oktober  
i Fredericia Idrætscenter

DYRK SAMMENHOLDET 
TIL ÅRETS STÆVNE 
I FREDERICIA 

Deltag i 11 forskellige idrætter og motionsaktiviteter og dyst  
mod deltagere fra andre brancher og virksomheders idrætsforbund
Dansk Politiidrætsforbund, Kommunernes Fritids- og Idrætsforbund, 
Dansk Hospitalsidræt, SFI, Postens Idræts- og Fritidsforbund, 
Jernbanefritid, Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund, Coop Alliancen, 
Kriminalforsorgens Idrætsforbund og lokale firmaidrætsklubber.

• Gratis T-shirts 

 til alle deltagerne

• Aftenfest, god mad 

 og live musik

Badminton

Bowling

Petanque

MotionsFloorball

Motionsløb

Indendørs cykling

      Fodboldgolf

Bowls

50 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE

Minigolf udendørs

Golf

Byvandring i Minibyen 

NYHED!



Vær med, når sammenslutningen af landsforeninger 
(Landskredsen) under Dansk Firmaidrætsforbund  
inviterer dig og dine kolleger til det årlige stævne –
Landskredsstævne 2021 i weekenden den 30.-31.  
oktober i Fredericia.

Til Landskredsstævne 2021 har I mulighed for at få en 
sjov, fælles idrætsoplevelse, hvor I dyster mod delta-
gere fra andre brancher, virksomheder og koncerner 
- eller kommer på en oplevelsestur sammen.

Kan du deltage?
Du skal være medlem af en Landsforening/
lokal firmaidrætsklub for at kunne deltage i 
Landskredsstævnet.

Her foregår aktiviteterne
Aktiviteterne og stævnerne afvikles i og ved Fredericia 
Idrætscenter - Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia. 
Minigolf spilles i Madsbyparken, Lumbyesvej 45, 
Frederica. Golf spilles på Golfklubben Lillebælt,  
Østre Hougvej 130, Middelfart.

Landskredsstævnet 2021 afholdes i og omkring  
Fredericia Idrætscenter den 30. og 31. oktober 2021

Det kan du deltage i ved 
Landskredsstævne 2021
• Badminton

• Bowling (max. deltagelse i 2 kategorier)

• Bowls (2 deltagere pr. hold)

• Golf

• Minigolf (udendørs) 

• Petanque

• Motionsfloorball (max 6 personer pr. hold)

• Motionsløb (5 og 10 km)

• Indendørs cykling

• Fodboldgolf

• Byvandring i Minibyen



BADMINTON 
pris pr. person pr. aktivitet kr. 50.00
Spilles om lørdagen i Idrætscenteret.  
Forventet start kl. 12.00.
Der spilles i følgende rækker;
Singlerække: dame og herre
Doublerækker: dame, herre og mix

BOWLING 
kun tilmelding i 2 rækker  
pris kr. 50.00 for både individuel og double (for  
begge rækker)
Spilles lørdag og søndag i Idrætscenteret.  
Forventet start lørdag og søndag kl. 10:00.
Der spilles 5 serier, der er tællende både i inviduel-  
og doubler.
Inviduel dame og herre rækker inddelt efter snit.
Double spilles i dame-, herre- og mixrækker efter snit.

BOWLS 
pris pr. person kr. 50.00
Spilles søndag i Idrætscenteret.  
Forventet start kl. 10.00.
Spilles som hold af 2 spillere.

GOLF 
der spilles på 18 huls bane og 9 huls bane  
pris pr. person 150,00 kr. 
Spilles lørdag på Golfklubben Lillebælts baner  
i Middelfart.  
Forventet start kl. 10.00.
9 huls banen gennemspilles 2 gange.
Der spilles i dame- og herrerække.
Man skal have DGU nr. og oplyse handicap dog ikke  
på 9 huls banen.
Der kan lejes golfudstyr i golfklubben for kr. 50.00  
kontakt golfklubben på telefonnr. 6441 8011 senest 
dagen før.

MINIGOLF 
pris pr. person kr. 50.00 for 2 runder
Spilles lørdag i Madsbyparken i Fredericia.  
Forventet start kl. 12.00.
Der spilles på en 18-hullers bane (anlagt i 2020)
Stævnet afgøres på 1 eller 2 spillerunder (efter  
antal deltagere)
Der spilles i dame- og herrerække.

PETANQUE 
pris pr. person kr. 50.00
Spilles på banerne ved Idrætscenteret.  
Forventet start kl. 12.00.
Der spilles i hold af 2 spillere.  
Der spilles indledende runder og finaler.

MOTIONSFLOORBALL 
pris pr. person kr. 50.00
Spilles lørdag i Idrætscenteret.  
Forventet start kl. 13.00.
Der spilles 4-mands holdkampe (gerne mix)  
med ”flyvende” udskiftning.

MOTIONSLØB 
pris pr. person kr. 50.00
Der løbes 5 eller 10 km på en rundstrækning  
ved Idrætscenteret.
Der løbes i dame- og herrerække.

INDENDØRS CYKLING 
pris pr. person kr. 50.00
Afvikles i Idrætscenterets motionscenter  
søndag kl. 10.00.
Der køres 1 time med længste distance.
Der køres i dame- og herrerække.

FODBOLDGOLF - NYHED I 2021 
pris pr. person kr. 50.00
Der spilles søndag på banerne i Middelfart.  
Forventet start kl. 11.00.
Der spilles på en 18-hullers bane.
Der spilles invidiuel dame- og herre række.

BYVANDRING I MINIBYEN 
pris pr. person kr. 50.00
Søndag 2-timers byvandring i Fredericia Miniby. 
Forventet start kl. 10.00. 
Minibyen er beliggende ved Idrætscenteret.

DELTAG I FLERE AKTIVITETER M.M.
Du må gerne deltage i flere aktiviteter. Vi forsøger at 
tage højde for det i programlægningen, men du skal 
gøre opmærksom på det i hver tilmelding.
Vi forbeholder os ret til at sammenlægge rækker ved 
få tilmeldte deltagere i den enkelte disciplin. Er det 
muligt, tager vi højde for dit ønskede spilletidspunkt.

AFTENFEST 
pris pr. person kr. 150.00
Afholdes lørdag i Idrætscenteret.  
Forventet start kl. 19.00.
Festen er med god mad og live musik. Du skal tilmelde 
dig og få billet til festen for at kunne være med.

Aktiviteter til 
Landskredsstævnet 2021

GRATIS T-SHIRT 
husk at bestille 

ved tilmeldingen!



Overnatning
Kan tilbydes i idrætscenteret lørdag-søndag kr. 50.
(Du ligger på eget underlag i en hal) eksklusiv  
morgenmad. Bestilles samtidig med tilmeldingen.
Der er også mulighed for overnatning på hotel eller 
vandrehjem. Du skal selv booke.

Har du spørgsmål 
så kontakt:
Landskredskontoret
Finn Nielsen
Mail: Landskredsen@mail.dk
Tlf. 29 39 71 74

DYRK SAMMENHOLDET 
Deltag i Landskredsstævnet 
30. og 31. oktober 2021

Vi glæder os til at se Jer

HUSK AT BESTILLE T-SHIRTS VED TILMELDINGEN
Str. S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL

Tilmeld dig på www.landskredsen.dkSidste frist for tilmelding og betaling 
er den 23. september 2021


