Indbydelse til Klubmesterskaber for motionister og 60+
Lørdag den 16. marts 2019
Tidspunkt:

Lørdag d. 16. marts fra kl. 10-17 (program kommer på hjemmeside og nyhedsmail)

Tilmelding:

Tilmeldingslister er ophængt i vitrineskabet i Dåstrup Hallen ved
Sekretariatet, samt i Viby Hallen. Tilmelding skal foretages snarest og senest
Mandag d. 4. marts

Tilmelding kan ligeledes foretages via e-mail til egon.christensen@os.dk. Husk i dette tilfælde at
angive navn, telefon, kategori, række samt antal som deltager i aftenarrangementet.
Rækker: A-række (højt spilleniveau), B-række (mellem høj), C-række (let) og en 60+ række kun
for ikke turneringsspillere og man skal være fyldt 60 år.
Alle uanset niveau kan deltage, så kom glad til en rigtig hyggelig dag. Man skal være medlem af
klubben og have været aktiv i denne sæson for at kunne stille op. Det er ikke muligt at melde sig ind
i klubben blot for at stille op på dagen
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at flytte tilmeldte til anden række for at få så lige kampe
som muligt, samt ved for få tilmeldinger at lægge rækker sammen.
Det koster 30 kr. pr. række man deltager i, og betaling foretages i hallen på selve turneringsdatoen.
Der vil være præmier i alle rækker.
Afbud:

Foretages til Egon Christensen på telefon 22 29 51 33

Vi håber derudover at mange har lyst til at komme og heppe såvel lørdag på motionisterne og 60+
samt om søndagen til ungdomskampene.
Som tidligere år afslutter vi lørdagen d. 16. marts med fælles hygge omkring lidt mad, når vi er
færdige med kampprogrammet, dette forventes til kl. 17. Egenbetalingen til maden udgør 100 kr. Så
husk ved tilmeldingen at markere hvor mange som deltager ved aftenarrangementet. Det er muligt
at købe drikkevarer som f.eks. fadøl (fra Det Lille Bryggeri) og andet fra cafeteriet.

Husk alle kan deltage
Meld jer nu til! Jo flere vi er, desto bedre program kan vi lave.

