Klubbens hjemmeside: www.petanquesyd.dk

Midsommerstævne
15.- 16.- og 17. juni 2018
i Søgård Petanque Klub
Tingbjerg 100, 6200 Aabenraa

Søgård Petanque Klubs Midsommerstævne
Søgård Petanque Klub afholder et tredages midsommerstævne i
Søgård fredag den 15. juni - søndag 17. juni 2018 i et meget
naturskønt område med søer og skov.
Fredag:

Grillpølser og socialturnering over 3 runder.

Lørdag:

Velkomst, doublestævne og aftenfest.

Søndag:

Socialturnering over 5 runder!

Søgård Petanque Klub inviterer til Midsommerstævne 2018.
Hvor:

Søgård Petanque Klub, Tingbjerg 100, 6200 Aabenraa, danner rammen
omkring vort arrangement, som strækker sig over 3 dage, hvor der er
lagt op til en oplevelse for sanserne, idet naturen omkring vore baner
er så enestående i sin mangfoldighed af skov, sø og moseområder, at
man næsten ikke behøver foretage sig andet end bare at være der!
Indhold:

Hvad:

Vi kan tilbyde 3 stævner, nemlig en socialturnering fredag aften over 3
runder, doublestævne lørdag, hvor der spilles i puljer med
efterfølgende A -, B -, C -, D – cuprunder og en socialturnering søndag,
hvor der spilles 5 runder med skiftende makkere.
Ved socialturneringen fredag er der præmier til alle, der har vundet 3
kampe dog minimum 6 præmier.
Der er præmier til de 4 bedst placerede hold i A-cuppen og de 2
bedst placerede hold i B-, C- og D-cuppen ved doublestævnet. Vi
forbeholder os ret til ændringer afhængigt af antal tilmeldte hold.
Søndag er der flotte præmier til alle, der har vundet 5 kampe dog
minimum 6 præmier!
Program:

Fredag:

Grillaften med efterfølgende socialturnering:
Vi starter med grillpølser og hjemmelavet kartoffelsalat kl. 1730
Spilstart:

kl. 1830, eller når alle har spist.

Deltagergebyr:

25 kr. pr. person.

Priser for mad:
Kartoffelsalat:
10 kr. pr. portion.
2 grillpølser og 1 brød: 25 kr. inkl. ketchup, sennep og remoulade.
Samlet pris:
60 kr.!
Madbestilling:
Afkrydsning på tilmeldingsliste!
Husk antal portioner!

Præmier:

Præmier til alle, der har vundet 3 kampe.

Program:
Lørdag:

Doublestævne med puljespil efterfulgt af A-, B-, C- D-cup:
Vi starter med morgenkaffe og indskrivning kl. 830
Spilstart:
kl. 930
Spillegebyr:
70 kr. pr. spiller inkl. morgenmad.
Forplejning:
Der kan købes 2 grillpølser med brød, ketchup,
sennep og remoulade for 25 kr. alle dage.
Tilvalg:
Kartoffelsalat koster 10 kr. pr. portion.
Madbestilling:
Bestilles sammen med tilmeldingerne!
Gratis:

Kaffe og the serveres gratis lørdag og søndag!

Kiosk:

Der kan købes drikkevarer, slik og kage.

Aftenfest:

Vi indleder aftenfesten med fælles spisning,
hvortil der er bindende tilmelding.
100 kr. pr. person med bindende tilmelding!

Festmiddag:

Præmier:

Der er præmieoverrækkelse umiddelbart efter
cuprunderne!
Kontant præmie til 1. pladsen i A-cuppen!
Kontant præmie til 2. pladsen i A-cuppen!
Kontant præmie til 1. pladsen i B-cuppen!

De kontante præmiers størrelser afhænger af antal tilmeldte hold!
Menu:
Svinekølle helstegt som vildsvin, mør oksesteg glaseret med kraftfuld
smag og saftig kryddermarineret kalkunbryst! 6 slags af årstidens
salater og grøntsager, 2 slags dressing, hjemmelavet kold kartoffelsalat samt flødeporrekartofler. Pris: 100 kr. pr. person!
Kan også bestilles til ikke spillende gæster!
Aftenfesten lørdag slutter:
Kl. 2400

Ledelsen forventer at forlade området senest kl. 2400!

Program:
Søndag:

Socialturnering over 5 runder:
Ingen morgenmad!
Vi starter med indskrivning kl. 900
Spilstart:
kl. 930
Spillegebyr:
50 kr. pr. spiller.
Forplejning:
Der vil være mulighed for at købe pølser,
kartoffelsalat, kage, øl, vand, vin og slik til
meget fornuftige priser! Kaffe og the er gratis!
Præmier:
Alle der har vundet 5 kampe får uddelt
flotte præmier dog minimum 6 præmier!
Afslutning: Søgård Petanque Klub siger tak for denne gang!
Bindende tilmelding:

Til:

Conny Wolff, Perbølvej 11, 6200 Aabenraa
Helst pr. E-mail!
Mobilnr.:
29 61 45 91
E-mailadresse:
connypetanque1961@gmail.com
Husk:

Tilmelding til spisning lørdag aften!

Tilmeldingsfrist:
Senest:

Fredag den 8. juni 2018
Vigtigt:
Der skal tilmeldes til alle 3 discipliner, så vi ved, hvor mange vi skal
købe ind til! Ligeledes skal der bestilles pølser og kartoffelsalat til
lørdag og søndag!
Betalingsmåde:

På dagen:

Der betales til vores kasserer Conny Wolff på dagen!
Dette gælder alle tre dage!

Helst aftalte penge!

Hvad forventer vi af jer?

Oplysninger:
Klub:

Ved tilmelding, bedes i oplyse klubben, i spiller for!

Navn:

I bedes oplyse både fornavn, mellemnavn og efternavn!

Kontakt:

Oplys venligst en kontaktperson med både adresse, telefonnr. og Emailadresse, så vi altid kan komme i kontakt med en ansvarlig for
tilmeldingerne.

Hold:

Vi skal have holdsætningen ved tilmeldingen, da vi laver stævnet på
forhånd! Derfor skal begge navne oplyses ved doublerne, og alle navne
skal oplyses ved socialturneringerne!
Dette er af hensyn til planlægningen!
Overnatningsmuligheder:

I Søgård:

Vi har plads til et par enkelte campingvogne eller telte for folk, der
kommer langvejs fra! Reservation: ”Først til mølle!”-princippet!
Gebyr for overnatning med adgang til toilet og bad: 100 kr. pr. person!
DANHOSTEL i lokalområdet:

Tæt ved:

Camping:

AABENRAA

PADBORG

”Fjordlyst” Sønderskovvej 100
6200 Aabenraa
Tlf.nr.: 74 62 26 99
www.danhostel-aabenraa.dk

Lyren 6
6330 Padborg
Tlf.nr.: 74 67 00 03
www.dansleep.dk

Se campingpladser på: www.campingland.dk

Tilmeldingsskema til socialturnering fredag:
Nr.:

Navn:

Kartoffelsalat: Pølser:

Tilmeldingsskema til Double Lørdag:
Klub og
holdnr.:

Navn:

Mad
lørdag
aften:

Kartoffelsalat til
middag:

Pølser til
middag:

Tilmeldingsskema til socialturnering søndag:
Nr.:

Navn:

Kontaktperson:

Navn:

Kartoffelsalat:

Adresse:
Tlf.nr.:

E-mail:

Søgård Petanque Klub håber på et stort fremmøde!
Velmødt den 3. hele Weekend i juni!

Pølser:

