
Holsted Nyt 

 

Send mail med kommende arrangementer og aktiviteter så de kan komme med i nyhedsbrevet, 
der forventes udsendt ca hver 14. dag – mail post@holstednyt.dk     
Se og tilføj lokale arrangementer og aktiviteter www.6670holsted.dk – arrangementer  
Tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden Holsted Nyt http://holstednyt.dk  

Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail post@holstednyt.dk     

Nyhedsbrev nr 2019-14 juli 

Onsdag d. 7. august kl 16.55 – superliga match Holsted Tigers – Region Varde 

årets femte superliga match på Moldow Speedway Arena bliver kampen mod Region Varde. 

Det er spændende løb, når vi kører mod Region Varde. Vi vandt med 5 point over dem 

på deres hjemmebane d. 14. juni i år. Så det bliver spændende at se, om vi kan slå dem 

på vores hjemmebane. Der kommer rigtig mange tilskuere til et spændende match. 

Programmet for aftenen: 

kl 16.55 Nes står ved indgangen og udleverer jeres billetter, som i har købt – kom gerne præcis. 

kl 17.00 åbner Pitstop / Vip lounge med udsigt over banen  

kl 17.15 en kører kommer forbi 

kl 17.20 buffet – Hovborg Kro serverer 2 slags kød, salatbord og dagens kartoffel – fri drikkevarer 

kl 18.30 præsentation af kørerne på banen 

kl 18.40 første heat 

ca kl 19.30 pause – kaffe og pitwalk – med mulighed for besøg i ryttergården 

ca kl 20.45 vi hylder det vindende hold 

Pris: 300,- kr (billet, buffet inkl. fri drikkevarer og kaffe)  

Tilmelding og betaling: Kis Aarhus – tlf 20 32 80 95 – senest d. 1. august 

                                          – konto 4183 - 12 13 39 38 eller Mobile Pay 24 63 85 08 

Kontaktperson: Nes Bech – tlf 75 39 21 28 / 23 31 25 06 

Arrangør: Ældre Sagen i samarbejde med Holsted Speedway Klub 

Mødested: Moldow Speedway Arena, Hedevejen 1 

 

 

Tirsdag d. 13. august kl 18 – terrasse fest 

vi inviterer til terrasse fest, hvor vi nyder sommeraftenen. 

Star Trio – harmonikatrio underholder og byder op til fællessang, 

mens der serveres gril mad. 

Er vejret ikke til at nyde udenfor, går vi ind i hallen. 

Tilmelding og betaling: senest d. 6. august i Midtpunktet        

Pris: 80,- inkl. underholdning og spisning 

Arrangør: Midtpunktet - kontaktperson: Dorthe Hallen – tlf 24 80 15 96  

Mødested: Terrassen foran Medius, Højmarksvej 18  
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