IPL’s KLUBMESTERSKABER
Sæsonen 18/19

Klubmesterskaberne for sæsonen 2018/19 spilles i år på følgende dage:
Mixed double kampe:
Lørdag den 9. marts kl. 11.00-14.00 (morgenkaffe fra kl. 10.00)
Herre- og dame double kampe:
Lørdag den 16. marts kl. 11.00-14.00 (morgenkaffe fra kl. 10.00)
Der spilles i følgende kategorier og i en række. Der kræves mindst 2 tilmeldinger for at en kategori vil blive
afviklet.
B-rækken
Kategorier:

Alle spillere
DD HD MD

For at deltage skal man kunne møde hele spilledagen for ønsket kategori.
Der vil være præmie til nr. 1 og 2 i alle rækker og kategorier. I rækker, hvor der er 2 eller 3 tilmeldinger, vil der
kun være præmie til nr. 1.
Tilmeldingsgebyr: 30,00 kr. pr. deltager per kategori, dette er inklusive morgenmad. Hvis man ønsker at
deltage i morgenmad uden at spille, koster det 15,00 kr. pr. gang. Tilmelding til kampene foregår parvis, og
turneringsudvalget trækker en makker til alle tilmeldte spillere i alle kategorier. Makkerens navn vil fremgå af
turneringsplanen, når denne foreligger. Se klubbens hjemmeside.
Spillere skal være spilleklar i hallen 15 minutter før det i turneringsplanen angivne tidspunkt.
Der udfyldes én tilmeldingskupon per kategori.
Tilmelding og betaling senest lørdag den 23. februar hos Kim.
Kampprogrammet kan ses på klubbens hjemmeside:
Række:

http://PederLykke.dk

_____ Kategori: _______

Betalt kr.

Den

2019 ________________________________________

Klip ………………………….............…………......………………..Klip……………………................................…………….........Klip

Navn _______________________________________________________________________________________

Makker ____________________________________________________________________________________

Række
Kategori

B
DD

HD

MD

Kun morgenmad

9. marts

Kun morgenmad

16. marts

Hvad med lidt smørrebrød efter generalforsamlingen (for egen
regning)?
I forbindelse med generalforsamlingen, har bestyrelsen planlagt at vi spiser lidt smørrebrød (for
egen regning) i loungen i Katrinedalshallen.
I den forbindelse ønsker vi at vide, hvem der er interesseret og hvad man ønsker at spise. For at
gøre det nemmest for bestyrelsen, har vi valgt, at du kan vælge mellem 5 forskellige slags
smørrebrød.
Du skal derfor udfylde og aflevere nedenstående slip til Margit senest den 23. februar sammen
med betaling. Hvert stykke smørrebrød koster 30,00 kr. Der kan også betales via mobilepay til
23812881

------------------------------------------------------------ KLIP --------------------------------------------------------------------------

Navn: _________________________________________________________________________________

Ja, jeg ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingen den 16. marts 2019.
Jeg ønsker at spise:

Fiskefilet

_____

Roastbeef

_____

Flæskesteg

_____

Æg og rejer

_____

Dyrlægens natmad

_____

I alt 30,00 x _____ stykker smørrebrød = ________________

