KSF ’s tur til 25 års jubilæums Idrætsfestival i Vejle 26 - 28 juni 2022
Igen i år har KSF ( idrætsforeningen Krop og Sind Favrskov ) været med Dai ( Dansk arbejder idræt ) til
idrætsfestival i Vejle. Denne gang var vi 19, der drog af sted i fælles trop efter at have drukket kaffe på
”Møllen ” i Hammel . I år var det Jonas, Chynthia ,Kristina, Patrick, Niklas, Inge Stæhr, Jesper, Mads,
Cecilie, John, Hial, Martin Krogsdal , Kristina, Sussie, Karin, Tove, Jørgen, Anja, Martin Carstens og Allan,
som var med.
Vi deltog i Mazewalk ( gåtur på tid ) desværre ingen medaljer i år.
Hial deltog i crossrun også uden af få medalje.
Vi deltog også med 3 hold i Krolf, og Inge kom blandt de 4 bedste og var blandt dem, der spillede
placerings turnering om torsdagen og fik en flot 4 plads blandt de mange deltagere.
Herudover deltog Hial i 100 m løb og i 3-kamp med en imponerende stil, og han blev præmieret med
bronce i trekamp. Rigtigt flot.
5 mands fodbold turnering deltog vi også i, desværre uden af få medaljer i år.
Så var der som noget nyt en turnering i Gåfodbold, hvor vi havde et hold med. Det var meget svært, at
man ikke måtte løbe efter bolden, men kampene blev alligevel afviklet i virkeligt godt humør, og vi vandt
guld .
Den sidste disciplin, vi satte hold i, var Vollyball, og der var der heller ikke medaljer i år, men vi havde nogle
gode kampe mod en hel masse dejlige hold.
Ud over al idrætten fik vi snakket en del både med hinanden og med de mange deltagere fra andre klubber.
Onsdag aften var der festmiddag med taler og høj musik og et rigtig flot jubilæumsfyrkeri. Vi fik afleveret
Fairplay pokalen, som vi fik i 2019, vi fik en fin erindringspokal, som er vores til evig eje.
Der var medalje uddeling om torsdagen. Den blev overrakt af repræsentanter fra Vejle kommune, og
Mogens Damgaard fra Dai holdt afslutningstalen til en flok trætte og glade idrætsudøvere med ønsket om
at se os igen til næste år. Aldrig har vi dog haft så mange tilskadekomster, 1 x hjernerystelse 1 x brud ved
albue og en skade på en lillefinger under MTB kørsel, og trods alt stadig godt humør. En tak til alle
deltagerne.
Vi fik taget et holdfoto og fik udleveret vores sandwich, hvorefter en flok trætte og glade festivaldeltagere
forlod festivalen for i år.
Allan, formand KSF

