:

Lørdag d. 11. august kl. 14.00 i Cafeen

Lørdag d. 11. august kl. 16.00 i Hal A

Tirsdag d. 14. august kl. 19-00-21.00

Den historiske fortælling omkring Auning Hallen åbner.
Fortalt i billeder og plancher.
Jubilæumstidskrift sælges for 25,- kr.
Udstillingen står indtil søndag d. 19. august kl. 15.00.
Arr.: Egnsarkivet, Henning Millard og Jubilæumsudvalget.
Sponsoreret af sponsorudvalget.

Opvisningskamp i Håndbold mellem Randers HK og
Team Esbjerg. Forkamp kl. 14.30 mellem 2 lokale hold.
450 billetter til salg ved Sportigan Auning.
Pris 25,- kr. pr. stk.
Arrangør: AIF håndbold og jubilæumsudvalget.

Krolf for alle på Krolfbanerne.
Prøv at spille krolf.
Der serveres gratis kaffe og kage.
Arrangementet er gratis.
Arrangør: Auning krolfklub og jubilæumsudvalget.

Tirsdag d. 14. august kl. 19.00 til 20.30 i Hal A

Onsdag d.15. august kl. 19.00 i Hal A

Mørke Floorball spiller opvisningskamp,
derefter kan man frit prøve dette fantastiske spil.
Arrangementet er gratis.
Arrangør: Mørke Floorball og jubilæumsudvalget.

Kæmpe bankospil. Præmier for over 15.000 kr.
Dørene åbnes kl 17.00. Bankospillet starter kl. 19.00.
Der sælges kaffe, kage, kolde drikke og sandwich.
Kom i god tid, der bliver tryk på. Plads til 300 personer.
Super spændende præmier.
Arrangør: Auning Jagtforening og jubilæumsudvalget.

Onsdag d. 15. august kl. 18.00-21.00
fodbold på stadion

Torsdag d. 16. august kl. 17.00-18.30

Torsdag d. 16. august 18.30-20.00

Fredag d. 17. august kl. 19.00 til 22.00

Åbent talenttræning i svømmehallen.
Har du en drøm om at blive en dygtig svømmer og
deltage i stævner. Så er her muligheden for at prøve
det af. For både børn og unge.
Gratis at deltage.
Arrangør AIF Svømmeklub og jubilæumsudvalget.

Kom og test den nye træningsform Aqua Cross Fit i
Svømmehallen.
Nyt på programmet fra september på tirsdage.
For unge og voksne.
Gratis at deltage.
Arrangør: AIF svømmeklub og jubilæumsudvalget.

Beachparty i svømmehallen
Høj musik og fedt lys i festlige omgivelser.
Gratis overraskelse til alle.
Gratis Entre. Livreddere til stede.
Arrangør: Jubilæumsudvalget.

Fredag d. 17. august kl. 16.00-24.00 i Hal A

Fredag d. 17. august kl. 17.00-18.00

Fredag d. 17. august kl. 20.00-02.00

Kæmpe spinningsevent med 100 cykler.
Fyldt hal med sved, grin, motion, musik og højt humør i
8 timer. Forskellige instruktører, fed belysning, bar, stole
og borde. 3 præmier hver time.
Mulighed for gratis massage, varmt bad og sauna.
Alle er velkommen uanset form - også for virksomheder.
Pris: 100,- kr. pr. cykel pr. time. Inkl. forplejning.
Tilmelding senest d. 13. aug. på: madeleine@auningbadet.dk
Arrangør: Auning Motionsklub og jubilæumsudvalget.

Holdtræning med Auning Fitness.
Få en forsmag på Auning Fitness’ holdtræning, som
starter op i september. Det vil bestå af udfordrende,
effektiv og underholdende træning med input fra
forskellige, dygtige instruktører.
Der vil være det bedste fra alle fitness verdener og alle
fra 14 år og op kan være med ! Husk tøj og sko.
Eventet er gratis og foregår i multisalen.
Arrangør: Auning Motionsklub og jubilæumsudvalget.

Kæmpe jubilæumshalbal med diskotek RAVEN.
Entre: 50,- kr. Billetter sælges ved døren.
Alderskrav 16+, gyldigt legitimation skal fremvises.
NYHED - bar specielt til 16+.
Der kan bookes borde til 10 personer med drinkspakker
i 2 varianter. Bordene bookes og betales i hallens café.
Vi ses til et fantastisk jubilæumshalbal.
Arrangør: Jubilæumsudvalget.
P.S. NATTERAVNE TILSTEDE HELE AFTENEN.

FIVE AF SIDE TURNERING.
Fra 14 år. Hold på 5 personer.
Der spilles på 5 mands bane og mål.
Tilmelding til heidi@brix.dk, senest den 10. august.
Der er præmier i udsigt. Det er gratis at deltage.

Lørdag d. 18. august kl. 10.00-13.00

Lørdag d. 18. august kl 09.00-17.00

Aktiviteter i Hal A for børn og unge.
Mulighed for bordfodbold, fodbolddart, bobspil,
stigegolf, E-sport og hoppeborg.
Gratis entre.
Arrangør: Jubilæumsudvalget.

Svømmehallen holder gratis åbent for alle.
Gratis vildmarksbad på terrassen.
Book 45 minutter i vildmarksbad med fri fadølsanlæg.
Plads til 4 personer. Pris: 400,- kr.
Bookes og betales i hallens café.
Arrangør: Jubilæumsudvalget.

Lørdag d. 18. august kl 13.00-16.00 i Hal A

Lørdag d. 18. august kl. 17.30-02.00

Søndag d. 19. august kl. 09.00-17.00

Officiel jubilæumsreception med den historiske
fortælling, taler, kagedyst, jubilæumsbrygkonkurence,
hyggemusik, der serveres lidt godt til ganen.
Hvis der påtænkes gave, ønskes et beløb indsat på
konto 9388 0000097179 i sparekassen Djursland
mærket jubilæumsreception. Beløbet anvendes til
istandsættelse af eksisterende lokale til ny multisal for
alle centerets brugere.
Arrangør: Jubilæumsudvalget.

50 års jubilæumsfest i Hallen med 3 retters menu,
jubilæumssangen og lokalt Vild med dans show.
Musikken leveres af Det Andet Band.
Pris: 245,- kr. pr. person. Stor bar med lækkert udvalg.
Entre ved døren efter kl. 22.30 er 50,- kr.
Bord- og billetbestilling i Se Min Kjole og Pitó.
Der grilles pølser til hjemturen.
Arrangør: Jubilæumsudvalget.

Svømmehallen holder gratis åbent for alle.
Gratis vildmarksbad på terrassen.
Book 45 minutter i vildmarksbad med fri fadølsanlæg.
Plads til 4 personer. Pris: 400,- kr.
Bookes og betales i hallens café.
Arrangør: Jubilæumsudvalget.

Et eventuelt overskud af hele jubilæet vil gå til istandsættelse af eksisterende lokale til ny multisal til centerets brugere.
De bedste hilsner jubilæumsudvalget og afdelinger.

