SYDHAVSØERNES
FRUGTFESTIVAL
Vind
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Al færdsel
på festivalområdet
er på eget ansvar

Sakskøbing den 16. og 17. september 2017
Gratis entré. Åbningstid for stande og boder:
lørdag kl. 10:00 - 17:00 & søndag kl. 10:00 - 16:00
STØT FESTIVALEN - KØB ET ARMBÅND

Sceneprogram Lørdag d. 16

Sceneprogram Søndag d. 17

Kl. 10:00

Kl. 10:00 - 14:00

Kl. 10:00 - 10:30

I anledning af 10-års jubilæet bygger de dygtigste elever
fra Konditorfagskolen ZBC i Ringsted en gigantisk frugtkage i mange etager. Elever og lærer vil undervejs komme med masser af bagetricks, fifs og ideer til de lækreste
frugtkager.

Frugtscenen og Kokke- og konditorteltet

Stande og boder åbner for salg

Frugtscenen og Kokke- og konditorteltet

Konditorskolen præsenterer:
Et gigantisk kagebyggeri.

Tambourorkestret spiller op
– slutter foran Frugtscenen

10:30

Chili Klaus åbner festivalen

Kl. 10:45 - 11:00
De deltagende kokke og
principperne for Sydhavsøernes
Restaurantdyst 2017 præsenteres
på scenen

Kl. 11:30 - 12:00

Frugt Battle.
Følg med når Chili Klaus coacher
Guldborgsund og Kertemides borgmestre gennem et regulært og hot
frugthelvede.
I år kæmpes der på disciplinene viden om frugt
og frugtavl i de to egne
af Danmark, hurtighed
og duelighed på frugtspisning af forskelig
art....

Konditorskolens Bageværksted
- kom og vær med!
Elsker du at bage.
Er du vild med blommer og
pærer.
Synes du at marcipan, fløde
og smør er det lækreste i
verden?
Så er du kageglad og meget
velkommen til at deltage på
Konditorskolen’s stand, hvor
du skal lave din egen lille
frugttærte, pyntet op med
smukke marcipanblomster.
Du skal melde dig mellem
kl. 11:00 - 13:30.
Børn i alle aldre er meget velkomne!

Kl. 14:30

Vinder af fotokonkurrencen hædres på scenen

Kl. 14:45

Publikums favoritmost 2016 kåres.
Alle gæster der har købt et festival armbånd har i løbet
af festivalens åbningstid og frem til kl. 14:00 søndag mulighed for at stemme i festivalens mostbar stand nr. 2.
Vinderen af fotokonkurrencen afsløres på scenen
ved Sognepræst Lisbeth Lumby

Kl. 13:10 - 15:00
Sydhavsøernes
Restaurantdyst
Restauratører og
elever fra CELF
præsenterer bud
på vinderretter
på scenen.

Kl. 15:00

Kom og få et stykke kage
Konditorskolen lukker festivalen ned på den mest festlige måde, ved udskære Gigakagen og byde alle et stykke
af den.

Der er smagsprøver
til pulikum!

Kl. 15:30
Kl. 15:30

Sydhavsøernes
Restaurantdyst
Den vindende
restaurant og elev
fra CELF hyldes på
scenen, og får overrakt et unikt kunsttrofæ på scenen.

Vinderen af årets Postkortoplevelse trækkes

Festivalarmbånd

Armbåndet giver adgang til unikke oplevelser og
gode gevinster.
Alle der støtter festivalen ved at købe et armbånd får
mulighed for lækre frugtsmagsoplevelser og deltagelse i
konkurrencer om fede præmier.
Købes i salgsvognene og udvalgte butikker.
Et festival armbånd for kr. 50,3 armbånd for
kr. 120,-

Al færdsel
på festivalområdet
er på eget ansvar

Sydhavsøernes Restaurantdyst
– lokal kogekunst live
– et indblik i Sydhavsøernes spisekammer
Lørdag d. 16. september - Kl. 10:00 -15:30

Følgende restauranter, som alle geografisk ligger på Sydhavsøerne stiller op i konkurrencen:
Oreby Kro, Restaurant Flamez og Hotel Saxkjøbing.
De konkurrerer om at præstere
den bedste tre-retters sesonnære menu, fremstillet af
lokale råvarer og produkter.
Essensen er at det er restaurantens bedste bud på en
frugtmenu i sæson, som kan
vinde enhver herboende og
turists ”madhjerte”.
Konkurrencen afvikles i tæt
samarbejde mellem den lokale fagskole CELF, Meyers
Madhus og Frugtfestivalen
med rigtig god hjælp fra
Bent Brandt.
Afvikling af konkurrencen:
Kl. 10:00
Konkurrencen sættes i gang med rullende opstart
Kl. 10:45 -11:00
Bo Frederiksen, Rektor for Meyers Madhus på Nørrebro
Kbh, og en faglærer fra CELF fortæller om principper for
konkurrence på scenen.
Kokke og elever præsenteres på scenen.
Kl. 11:50
De dommere bydes velkommen og seates i dommerteltet.
Kl. 12:00
Første forret serveres fra rest nr. 1
Kl. 14:45
Sidste dessert serveres fra rest. nr 4
Kl. 15:30
Den vindende kok og elev fra CELF hyldes på frugtscenen

Orienteringsløb

Lørdag d. 16. september - Kl. 13:00 -14:00
Kom og løb med i skoven – vind dejlige præmier!
Maribo Orienteriensklub arrangerer et spændende træningsløb i Holmeskoven nær Sakskøbing by for begyndere
og øvede.
Startsted og tid
Mød op foran ved sportshal A på:
P. Hansens Vej 15, Sakskøbing.
Lørdag den 16. september kl. 13:00 - 14:00.
Omklædning og bad kan ske i hal A
Baner og deltagerbetaling
Lang/svær ca. 6,9 km med 15 poster, 20.- kr.
Kort/let ca. 4,8 km med 12 poster, 20,- kr.
Begynder/børnebane ca. 4,1 km med 10 poster, Gratis
For nybegyndere er der start mellem kl. 12:30 og 13:00,
hvor alle får en instruktion i brug af kort og løbsregler.
Kompas er ikke nødvendigt på ”Begynder/børnebanen”
Præmier
Alle der gennemfører løbet får frugt, energibar og
most at slukke tørsten med.
Derudover er der gode lodtrækningspræmier bla. en middag for 2 pers. på Hotel Saxkjøbing

Radsted Frugtmarathon
Lørdag d. 16. september -

Start: Kl. 09:00 fra Lindevej 8, 4990 Sakskøbing.
For tredje gang arrangerer StreetCommander marathonløb under Frugtfestivalen.
Det er et cannonball løb. Målet er, ud over en svedig løbetur, at gøre opmærksom på hvor smukt der er på Lolland,
Falster og øerne. Unikke og smukke landskaber oplevet på
egne ben. Der løbes både hel og halv maraton.
Ruten
Ruten er afmærket, flad, let og fremkommelig fra start til
slut.
Løbet følger Sakskøbing fjord, via lystbådehavnen, forbi
festivalsområderne, og op til Sakskøbings smukke søer.
Der løbes 5 runder for et marathon, og 2,5 for en halvmarathon. Der vil være et fyldt depot, som man kommer forbi
efter hver omgang.
Tilmelding og praktisk info:
Tilmelding sker via mailen Radstedmarathon@gmail.com
Der er et tilmeldings gebyr på 75,- kr for hel og halv marathon og 50,- kr for runde løb som bedes betales via mobilepay på: 22400653 eller på reg. 0704 konto. 7045614780.
(Der er kun medaljer til hel og halv marathon deltagere)
NB. Der er lavet specielle Frugtfestival medaljer til de 50
første tilmeldte.
Øvrige tilmeldte får en alm. Radsted Marathon medalje.
Se mere på www.streetcommander.dk

Cykelløb for familier og
motionister

Søndag d. 17. september kl. 11:00 - 14:00
Der cykles på forholdsvist fladt terræn, med
depotstop hos Lolle Frugt, Gl Killerup 8,
4990 Sakskøbing.
Vælg mellem en rute på 31 el. 62 KM.
Start kl. 11:00 og forventet sluttidspunkt
kl. 14:00.
Tilmelding og betaling:
Forhåndstilmelding via
mobilepay på 61220771
(skriv “cykelløb” i din betaling og medbring kvittering på
dagen) Det koster kr. 110,-.
Efteranmeldelse på dagen sker i målområdet ml. kl. 9:00 10:30 Det koster kr. 150,-.
Alle ryttere får et start nummer, og skal være klar præcis
kl. 11.00 når løbet skydes i gang.
Mål- og startområdet er parkeringsområdet ved ”Den
Røde Plads” på hjørnet Tværvej og Apotekervænget.
Alle deltagere får en kvalitetsmulepose med goodies i efter gennemført løb.
DER ER FEDE LODTRÆKNINSPRÆMIER fra Cykelbørsen i
Nyk. F og Hotel Saxkjøbing
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