Aktivitetsskema til pressen ifm. Kvindelandskampen den 29. august 2019 på Viborg Stadion
Dato

Aktivitet

Hvor

Beskrivelse

Kontaktperson

26. august

Åben træning:

VFF’s

Arrangement hvor alle kan opleve kvinderne træne og efter træningen vil

DBU: Henriette Jensen

Kl. 15.45-

Oplev kvinde-

Træningsanlæg,

der være mulighed for at få en autograf.

heje@dbu.dk

17.45

landsholdet

Kirkebækvej 94,

træne

8800 Viborg

Invitation sendes ud til skoler og foreninger i Viborg Kommune.

27. august

Åben træning:

VFF’s

Arrangement hvor alle kan opleve kvinderne træne og efter træningen vil

DBU: Henriette Jensen

Kl. 11.00-

Oplev

Træningsanlæg,

der være mulighed for at få en autograf.

heje@dbu.dk

13.00

kvindelands-

Kirkebækvej 94,

holdet træne

8800 Viborg

Invitation sendes ud til skoler og foreninger i Viborg Kommune.

Fanzone

Parkeringsplads

Fanzone inden kampen, hvor der vil være aktiviteter som:

29. august

foran Viborg Stadion

Kl. 16.00 –
17.30

5144 9212

5144 9212

•
•
•
•
•
•
•
•

29. august
Kl. 18.00 –
20.00

Danmark - Malta

Viborg Stadion

AL-Bank og Oddset står klar til at byde dig velkommen til kamp.
Speedcage: Få testet, hvor hårdt du sparker til bolden.
Panna: En sjov aktivitet hvor du spiller 1-mod-1 på en meget lille
bane, pas på tuneller!
Præcisionsskud. Se hvor præcist du kan sparke.
Tip-Konkurrence: Gæt kampens resultat og vind fede præmier.
Ansigtsmaling: Få malet det danske flag på kinderne og bliv HELT
klar til kamp.
Salg af landsholdsmerchandise
Mød Kvindelandsholdets maskot, Emma Hu.

Før, under og efter kampen vil der være aktiviteter som:
-

DBU: Mads Damgaard
mada@dbu.dk
2191 8563

Viborg Idrætsråd:

Før kampen er stadion pyntet op med klappepap og alle tilskuere

Projektleder Pia Arendt

opfordres til at komme i rødt tøj, så vi skaber et ”Rødt Stadion”.

pia@viborgidraetsraad.dk

-

Før kampen går maskot EMMA HU kl. 17.30 rundt langs
banderne på banen og kaster slik og merchandise ud til nogle
heldige fans på tribunerne, så vi opfordre til at komme i god tid!

-

For at skabe stemning på stadion, hjælper guider folk på plads
og giver samtidig ”Skumgummi High Fives” til alle.

-

Under indløb og nationalsang flagres med 6 store Dannebrog på
plænen.

-

ArtiMik spiller live trommer før, under og efter kampen Trommeduoen ArtiMik består af Arthur Sheerman på 14 år og
Mikkel Øster på 16 år fra Skive. De to unge fyre har spillet musik
sammen de seneste seks år. Som ArtiMik har de et par år på
bagen. De bruger stort set alt deres fritid på musik, og de laver og
mixer selv det hele, der bl.a. er inspireret af Safri Duo.

-

Pausedans – Razek Pimpong (tidl. fodboldspiller) vil sammen
med lokale pigefodboldspillere fra Viborg Kommune danse
”pausedans” og forhåbentligt også få publikum med på
tribunerne.

-

Pausekonkurrence: 3 lokale pigefodboldspillere fra Viborg
Kommune dyster om, hvem der hurtigst kan iklæde sig stort
fodboldtøj og støvler og hurtigst score mål. Publikum kan
stemme på, hvem de tror der er hurtigst.

-

Fanbattle: Forskellige foreninger i Viborg Kommune deltager i
konkurrence om at skabe den bedste stemning på stadion.

3118 6316

Vinderen kåres efter kampen. Præmien er en signeret
landsholdstrøje til klublokalet.
-

Efter kampen kåres “Woman of the match”.

-

Efter kampen vil spillerne kaste/sparke signerede fodbolde ud til
publikum, og gå ud til tribunerne og skrive autografer

