Til klubberne

INDBYDELSE
I forbindelse med vort 70 års jubilæum indbyder Dansk L’hombre-Union herved til par-turnering
Søndag den 07. juni 2020 - kl. 9.30 - i Ørbæk Hallen.
Pris kr. 100,00 pr deltager.
Dagens forplejninger:
Morgen:

Kaffe, te, rundstykker, ost, pålæg, syltetøj og smør (som ta’ selvbord)

Middag:

Forret: Hønsesalat med flutes (portionsanrettet)
Hovedret: Kalveculotte, agurkesalat, og forskellige salater (som ta’ selvbord)

Eftermiddag:

Kaffe, te og lagkage (som ta’ selvbord)

Dagen vil forløbe som følger:
8.45 – 9.15
Morgenkaffe.
9.30 – ca. 17.30
70 års Jubilæumsturnering. (eftermiddags kaffe kl. ca. 15:00 )
Så vidt muligt spilles med 8 par i hver pulje. (kommer an på antal deltager)
Der spilles i alt 7 kampe á 20 spil. (kommer an på antal deltager)
Indskud kr. 100 pr deltager, betales ved tilmelding.
Der spilles i hver pulje om følgende præmier:
1. præmie - 2 x 1 hel flaske Linieakvavit.
2. præmie - 2 x 2 flasker rødvin.
3. præmie - 2 x 1 flaske rødvin.
Bedste par i salen - 2 x kurv á kr. 500,00.
Næst bedste par i salen - 2 x kurv á kr. 300,00.
Puljeinddeling finder sted ved lodtrækning dog således, at ikke flere hold fra samme klub mødes end
nødvendigt.
Efter 3 runder serveres 2 retters middag. Drikkevarer er for egen regning.
Turneringen er åben for alle medlemmer af klubber tilsluttet Dansk L’hombre-Union.
Tilmeldingsfrist den 1. april 2020. Der betales ved tilmelding. (Reg. nr. 7030 Konto 0001737725)
Med venlig hilsen
Dansk L’hombre-Union

TILMELDINGS BLANKET

Til Dansk L’hombre-Unions 70 års jubilæumsturnering søndag den 07. juni 2020 i Ørbæk Hallen.
Nedenstående par tilmelder sig herved (begge navne bedes anført – blokbogstaver):

Navn:

Navn:

Klub:

Deltagergebyr på kr. 100,00 pr. deltager overføres til: Reg. nr. 7030 Konto 0001737725 i Sydbank
Tilmeldingsblanket + gebyr sendes senest 1. april 2020 til Arne Palsbirk
på mail: palsbirk@gmail.com eller tlf. 27 60 08 76

Tilmelding uden betaling er ikke gældende.

