
Bli med på denne sosiale og trivelige dagen! 

Hundsund, lørdag 28. august kl.12.00-17.00
Snarøen Vel 100 år i 2010 • Snarøya Sportsklubb 90 år i 2010

Servering:

Snarøya kvinne- og familielag, med Hundsund Skole-restaurant, 
byr på smaksopplevelser med Br. Raastad. Du kan også spise et 
skolemåltid til lunsj!  Vi holder åpent fra kl. 11.30 – 16.00. 

Sjøflyhavna Kro serverer Sjøflyburgere fra grillen ute ved Hundsund.

Meny lager “Landhandleri” ute på Hundsund og kan friste med ulike 
retter fra grillen, norsk grønnsakstorg, smaksprøver fra Jacobs utvalgte 
produkter og Kroneis til kr. 1,-

Sportshytta serverer nysmurte baguetter, hjemmelagde kaker, kaffe.

Vestibylen på Hundsund:

Kunstgruppen Snarøya seniorforening: Maleriutstilling.
Foto/kunstutstilling: Mitt Snarøya.
Du kan også spille ulike spill, kortspilll og tegne i vestibylen.

Sportshytta: Fotoutstilling og servering.

Mulighet for helikoptertur over Snarøya. 
Pris 400,- per person. 

Gå ikke glipp av dagen der vi viser fram og opplever hva 
som skjer på Snarøya og Fornebu. 

Gøy på Øya, gleder oss til å se deg!

Snarflydagen 2010

SNARØEN VEL



 Illustrasjoner: Nina Rønne

Program for dagen

•

Mer informasjon og fullt program: www.snaroenvel.no

Stands med aktiviteter og informasjon 
på Hundsund kl. 12.00 – 17.00

Snarøya kunstgressbane kl. 12.00:
Oppvisningskamp Snarøya old boys - Snarøya gutter/junior (30min)

Program utescenen Hundsund kl. 12.30:
Happy Feet fra Kirsti Skullerud’s Ballett- og Dansestudio
Snarøen Vel og Snarøya Sportsklubb ønsker velkommen

Utdeling av Snarøen Vel Stipendet 2010

Barnegospel og Ten Sing, Lysaker/Snarøya menighet

Hedersprisen 2010 deles ut av Snarøya kvinne- og familielag

Saksofon Orkesteret 

Lions Club/Politiet demonsterer narkohunders jobb

SaxAmoroso minikonsert 

Vinner av Mitt Snarøya konkurransen 

The Band of Bond konsert 
Jubileumskake! 
Konferansier: Vigdis Jordal 

Kåseri ved Snarøya seniorforening: 
Sted: Hundsund Grendesenter auditorium 
kl.14.00: Snarøya i gammel tid – Stein Halvorsen         
kl.15.00: Fornebu´s historie - Fredrik Blom

Foto workshop:
Lær å bearbeide fotografier i photoshop av 
billedkunstner Katinka Maraz. 
Kl. 13.00-15.00. Sted: Hundsund Vestibyle/klasserom.

Hundsund Svømmehall fri entré kl. 12-15, lær teknikk av instruktører.

Teppecurling ute, eller ta turen innom Curlinghallen og spill på is. 

Snarøya Sportsklubb sportsaktiviteter for store og små hele dagen.

Stabæk Fotball stiller på Snarøyadagen med A-lagsspillere og vil ha 

aktiviteter sammen med Golds Gym. Muligheter for autografer! Spesial-
tilbud Snarøydagen bill. Stabæk/Lillestrøm 29.8. Telenor Arena Kr 50,-/100,-

Snarøya Håndball håndballcup i Idrettshallen kl.13 - 15.

Sjøspeiderne lær knuter og tauverk. Natursti med poster. 

Rulleskøyting Storøya rundt med en skøytemester kl.14 (ved Barnehagen) 

Lysaker/Snarøya menighet korsang og aktiviteter.

Snarøya Tennisklubb lær og spill tennis, miniturneringer og instruktører. 

Fornebu Bordtennisklubb lær å spille med topp instruktører. 

Oppvisning og prøvespilling for alle som har lyst, kom og prøv!

Fornebuløpet start løpegrupper høsten 2010 mer info. på standen. 

Norske Kvinners Sanitetsforening stand.

Fornebu Dyreklinikk bamseklinikk. 

Lions Club presenterer narkohunders jobb i samarbeid med Politiet, samt 

førerhundens rolle i samarbeid med Norges Blindeforbund. Egen videovisning i 
Hundsund Vestibyle/klasserom. 

Vestfjorden Seilforening prøv å seile under kyndig veiledning!

BMX sykling ved Hundsund skolen. Ta med egen sykkel og prøv. 

Skating ta med eget skateboard og lær triksene av de proffe!

Sandvolleyball miniturneringer.


