Vinterkrolf i Kurhusskoven
S.K.K. Klubdag
Onsdag d.19.februar
Ret til ændring forbeholdes

Program-Vinterkrolf i Kurhusskoven
10.00

12.00

Velkomst - Kaffe med en forfriskning - Deltager opdeles i 4 mands hold m/k
Gruppe 1 – spiller 1 runde på rød bane
Gruppe 2 – spiller 1 runde på grøn bane
Præmie til 1-2-3 i hver gruppe
Omspil hvis nødvendig på Danhostel
Spisning på Danhostel – Grønlangkål m. tilbehør
Der kan købes øl-vand-snaps

Velkomst til Klubdag
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00

Gennemgang program 2020 Kurhusskoven – Indendørs Krolf
Stævneplan DAI – Sådan deltager du i DAI stævner – Landsstævne - DM
Nye regler – Tilmelding - Dato
Kaffe kage – Spørgsmål fra medlemmer
Afslutning

En S.K.K. klubdag vil typisk kunne forme sig således:
Få svar på dine spørgsmål. Selv om man har spillet krolf i flere år, kan der stadig
være ting, som man er i tvivl om. Det kan være oplysninger om klubben, krolf regler – S.K.K.
arrangementer – DAI stævneplan – S.K.K.Indendørs Krolf – osv.…
Det vil der være tid og mulighed for at få afklaret ved en klubdag, hvor man vil blive mødt af
bestyrelsen eller anden kompetent person, der kan hjælpe og vejlede.
Nye Medlemmer. Hvis du kender nogen, der kunne have lyst til at høre nærmere om
Sønderborg Krolfklub, så inviter dem til at deltage på denne krolfdag og de opnå en følelse af
at være en del af Sønderborg Krolfklub og dermed føle sig velkommen som ny medlemmer.
Alt i alt skal det være en Vinterkrolf og Klubdag, hvor det sociale er i fokus.

Tilmeldingsgebyr: kr.30,00 Spisning grønlangkål m. tilbehør samt kaffe og kage kr.125,00
I alt indbetales kr.155,00 på konto 8010-1494773 senest tirsdag d.11.februar.

Tilmelding: Ring til Bente tlf. 51214275 eller mail: kasserer@sonderborgkrolfklub.dk
Tilmeldingsfristen: Senest tirsdag 11.februar
Afbud efter tilmeldingsfristens udløb opkræves et gebyr på kr. 155,00 til dækning af overnævnte

