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på 
Havredal

Traditionen tro havde Havredal Praktiske 

Uddannelser inviteret til Høstival i Havre-

dal med både fodboldturnering om efter-

middagen og fest om aftenen. Dagen op-

randt fredag d. 2. september, hvor teltet 

stod klar til gæsterne.

fodbold-cup på plænen

Fodboldgæsterne ankom, og kl. 14 blev 

den første kamp fløjtet i gang. Der var 6 

hold, der stillede op, og spillerne svedte 

igennem. Kampene var præget af et stort 

engagement på banen, hvor ingen så ud 

til at ænse de mindre regnbyger, der også 

gæstede Havredal den eftermiddag.

Tilskuerne heppede, og stillingen blev 
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t nøje fulgt, så alle vidste, hvem man kunne 

møde i finalekampene.

feststemning, konkurrencer og hygge

Den efterfølgende fest blev afholdt i en 

hyggelig stemning med masser af aktivi-

teter, man kunne more sig med. I have-

hallen kunne man dyste om at holde sig 

længst tid på tyren eller være den stær-

keste mand eller kvinde. I teltet blev der 

spillet op til dans, hvor Diskoteket Hval-

rossen spillede for. Udenfor teltet kunne 

man slå søm i en træstamme, hvilket og-

så var en populær aktivitet hele aftenen; 

og sidst på aftenen var der grillpølser til 

de nattesultne. Til dem der trængte til lidt 

Høstival

ro til ørerne, var der også kaffe, te og hyg-

ge i spisesalen. 

Under middagen blev fodboldturnerings 

resultater annonceret, og selvfølgelig kom 

medaljevinderne op på scenen til overræk-

kelse og kindkys fra medalje-pigerne. Van-

drepokalen blev traditionen tro givet vide-

re til guldvinderne, som i år blev Randers 

Bo og Erhvervstræning. Havredal 2 fik sølv, 

og FC Zulu fik bronze. 

Et andet højdepunkt var den nye akti-

vitet: Halmballerulning. Flere modige hold 

stillede op i konkurrencen om at blive det 

hold, der kunne trille bigballen hurtigst frem 

og tilbage. Vinderne fra denne konkurren-

ce blev også fejret på scenen. 
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