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Vi bruger fodboldbanerne på Give Stadion 

Som ligger lige op ad Give Camping: 
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Kr. Himmelfartsstævne den 21-22-23 Maj 2020 

Kom og oplev 3 – 4 feriedage på en skøn campingplads i en dejlig 

natur sammen med krocketspillere fra nær og fjern. Det betyder ikke 

noget, om du er helt ny inden for sporten eller om du er mere erfaren. 

Hyggen er i højsædet. 

Ved stævnet vil alle få tildelt fremmed makker og kan derfor ikke 

tilmeldes som par. Husk endelig at tage egen kølle og kugler med. 

Torsdag den 21. maj starter vi med morgensang og flaghejsning 

kl.9.00. Derefter spiller vi mixstævne hele dagen. 

Fredag den 22. maj arrangeres et turneringsstævne, hvor deltagerne 

vil blive inddelt i puljer i de rækker, de er tilmeldt i. 

Lørdag den 23. maj fortsættes turneringsstævnet og afsluttes         

med pulje- og finalekampe. 

Præmieuddeling vil finde sted ved festen lørdag aften. 

Der vil være mulighed for lidt hygge-krocket søndag formiddag, 

men snore & buer skal være fjernet kl. 12.00. 

 

Lokale kontaktpersoner: 

Irene Højgaard, Parkvej 12L, 7323 Give           25 59 80 57  

Kurt Pedersen                        75733287           25 78 51 49 

Stævneplanlægger, Sinne Johnsen                  25 15 28 40                                                                                                                              

  

TILMELDING:    

Sker på vores hjemmeside (Vejledning ligger også på siden): 

www.givekrocket.dk    

 1: Tilmeld på hjemmesiden.  2: Indbetal beløbet på vores konto.  

Tilmelding SENEST torsdag d. 7. Maj 2020 

Indbetaling ved tilmelding 

Regnr. 7622 kontonr. 1259351  (man er først tilmeldt, når beløbet er 

på vores konto)                                                                                                                       

(husk dit navn & lokalforening på bankoverførslen). 

Husk at Booke Campingplads! www.givecamping.dk 

NB: Max 96 personer – efter først til mølle-princippet!  

Festaften: Lørdag kl. 18.30 

Pris:                       175,-   kr.     (Festaften Lørdag) 

Deltagergebyr:      125,-   kr.     (Krocket alle 3 dage) 

I alt at betale:        300-  kr.     (Krocket og festaften) 

 

Vi glæder os til at se jer i Kr. Himmelfartsferien!                                                                  

Med venlig hilsen 

Give Krocketklub                                                                                                                   
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http://www.givekrocket.dk/

