
 

                                                                                  
 

 
 

SOSIALE AKTIVITETER 2019 

 

 

Velkommen til Baldus Cup 2019.  
 

 

I år kjører vi egen DJ ute mellom Kristins og Håkons Hall i 2 sekvenser på dagtid lørdag 
og en sekvens på søndag. 
Her blir det tilpasset musikk og høy partyfaktor! 
 

Utover dette kjører vi ulike aktiviteter i nærområdet samt følgende program for de ulike 
aldersgruppene: 
 

Skogenhallen 
  

Lørdag 27.4.19 

  

Tidspunkt 18.30 - 21.00 

  

Aldersgruppe: 9-11 år 
Dette tilbudet er inkludert for de som har kjøpt deltakerkort. Husk deltakerarmbånd, det 
fungerer som inngangsbillett. 
Det kan kjøpes billett ved inngangen. pris kr 50. 
Kafeen er åpen. Her er det også fint å oppholde seg for ledsagere. 
  

Opplegg:  
Aktivitetskveld med fokus på oppdatert musikk til alderstrinnet med lyd, lys og røykshow. 
  

Egen sekvens med profesjonell instruktør i dertil egnet dans. Heftige rytmer som skaper 
fellesskap og glede. 
  

Baldus bussene går etter rutene fra skolene via Håkons Hall både tur og retur. 
 
Velkommen! 
  

  

  



  

  

Jorekstad fritidsbad, Jorekstad 

Lørdag 27.4.19. 
Tidspunkt: 19.30 - 21.00 

Aldersgruppe: 12-13 år 
  

Dette tilbudet gjelder de som har kjøpt deltakerkort. Husk badebillett! 

Billetter for de som ikke har deltakerbånd kjøpes i hovedsekretariatet i Håkons Hall før 
avreise. Det vil være et oppholdsrom til disposisjon for ledere. 
Åpen Mix-kiosk. 
  

  

Diskotek i vannbasseng med profesjonell DJ som skaper bølgende stemning med masse lys, 
lyd og røyk- effekter. Basert på tidligere år er dette en hit. 
Møt opp - her er det lett å bli kjent med flere. 
Baldus bussene går fra skolene via Håkons Hall både tur og retur. 
 
Velkommen! 
  

   

  

Kristins Hall - sosial treff kafe 
Lørdag 27.4. 19 

Tidspunkt 20.00 - 23.00 

Aldersgruppe: 14-18 år 
Dette tilbudet er kun for deltakere på Baldus Cup og de som har kjøpt deltakerkort - husk 
deltakerarmbånd 

  

Det legges opp til en sosial hyggekveld uten program men med bakgrunnsmusikk, åpen kiosk 
og gode muligheter for å bli bedre kjent med ungdommer fra andre klubber. 
Vi gleder oss til årets nyhet og håper dere kommer! 
  

Dette blir gøy - her kan spillerne treffe andre utenom bana og skape varige vennskap. 
  

Baldus bussene går fra skolene via Håkons Hall både tur og retur. 
  

Hjertelig velkommen! 
 


