
Program
LykkeCup 2018

10.30:  Dørene åbner til LykkeCup  
 v. hovedindgangen

11.00:  Indmarch 
 Storhallen

11.20:  Lærke fra MGP synger nationalsangen   
 Storhallen

11.25:  Velkommen til LykkeCup 
 Storhallen 
 v. Rikke Nielsen

11.30: Officiel åbning 
 Storhallen  
 v. Borgmester Thomas Kastrup Larsen

11.45:  Opvarmningskoncert med Joey Moe 
 Storhallen

12.15:  Mulighed for fotos og autografer 
 Storhallen

12.30-  Loungeområdet er åbent 
16.30: Loungeområdet 
 (Se bagsiden)

12.30-  Stillerummet er åbent 
21.00: OFF ice-rummet 
 Her er der mulighed for at trække sig lidt og finde ro

12.30:  Kampstart med Jan Gintberg  
 Storhallen

12.30-  Håndboldkampe 
13.15: Storhallen

13.20: Overrækkelse af “Årets Lykkebringer” prisen 
 Storhallen  

13.25-  Kendis-kampen 
13.40: Storhallen 

13.40-  Håndboldkampe 
16.10: Storhallen

16.10: Medaljeoverrækkelse og udlevering af goodiebags  
 Storhallen 

16.25: Stævnet slutter med et kæmpe fælles gruppebillede 
 Storhallen, midt på gulvet 

16.35: Tak for idag 
 Storhallen 
 v. Rikke Nielsen

17.00: Gallafest med spisning & DJ 
 Idrætshallen 
 Fest for alle der har købt billetter til Galla

17.30: Spisning 
 Idrætshallen

19.00: Koncert med MGP Lærke 
 Idrætshallen

21.00: Tak for i dag 
 Idrætshallen



Fotografering
Få din helt egen fan-plakat … med dig selv. Du er jo en ægte 
håndboldstjerne! Hos “Say Orange” står de parate til at tage 

både seje holdfotos og stjerneportrætter. 

Samaritter
Er uheldet ude, er det her, du må tude! Vores samaritter puster 
på knæ, giver krammere og hjælper enhver, der har ondt eller 

bare er ked af det. 

Cafe - Gigantium
Uden mad og drikke, gider vi bare ikke! I cafeen er der mulighed 

for at købe drikkevarer, snacks og frokost.

Lykkescenen
På LykkeScenen optræder Teater Badut med sjov og ballade. 
Se forestillingen “Stor, Større, Størst” kl. 13.30 og igen kl. 15.00 

OBS. Forestillingen er egnet for 3 år og opefter.

Håndboldtivoli
Håndbold er en leg. Især her i vores håndboldtivoli, hvor du kan 

afprøve dine evner med bolden og vinde sjove præmier. 

Legeområde
LykkeCup handler først og fremmest om at have det sjovt og 
blive mere lykkelige. Og der findes da ikke noget der spreder 

lykke som en hoppeborg. Kom og leg med. 

LykkeCup boden
Uvidenskabelige undersøgelser viser, at LykkeLigas LykkeTrolde 
gør dig mere lykkelig! Køb din nye bedste ven med hjem og støt 

LykkeLiga med 100 kr. 

Sport24 / Hummel bod
Misundelig på de mange fans, der er trukket i deres  

LykkeLiga fan-trøje? Så køb din egen trøje her.

Socialpædagogernes bod
LykkeLiga elsker vores sponsor Socialpædagogerne - og de 

elsker os. Derfor har de besluttet sig for at forære alle LykkeLiga 
spillere en lækker “LykkeCup Hoodie”. Hent den her - og giv 

dem lige et kram for deres støtte. 

Suncharter boden
SunCharter har givet os muligheden for at overraske  

“Årets LykkeBringer” med et rejsegavekort. Og nu vil de gerne 
overraske dig med spændende inspiration til din næste ferie.

Ferrari Selfies
Man har jo lov at drømme. I Ferrari-hjørnet kan du komme helt 
tæt på verdens fedeste biler. Det her er fri selfie-zone - ingen 

kigger skævt til din selfiestang.

Aktiviteter
og tilbud i loungeområdet

Mega fede


