
Vi gentager succesen😊
TENNIS & BORDTENNIS 

& HAMMER SØM I
 & SPEEDMINTON SAMT

 HYGGE FEST I STJERNEN
Hele denne fantastiske sjove og konkurrence rå hygge dag, kommer til at foregå 

LØRDAG DEN 16 JULI KL 12 - 02 

Vi spiller singler og doubler på kryds og tværs af køn og niveau og der bliver lagt en 
plan for hele dagen. 😊 🎾 🌞 🍺 😀 😃 🎾
Denne dag med dejlige præmier, kommer til at forløbe nogenlunde sådan her: 
F.eks. Anton og Anita spiller tennis i 20 min, 10 min pause, så hammer de søm i 
træstub og 20 min speedminton OSV. Spil fra 12 - 17 m/grill frokost pause.

Alle kan være med da der er mulighed for at prøve tingene inden kl. 12, samt 
spillereglerne bliver gennemgået inden start.

Hvis man ønsker pølser og brød til frokost er prisen 50 kr. pr. næse. Kommer 
mand/kone/børn og hepper (JA), kan de også sagtens købe pølser, gerne tilmeld 
pga. mængden. Der kan købes øl/vand. Man må også gerne selv medbringe.  

Kl 18 er der dækket op i klub huset til dejlig lækker aftensmad med dug og lys 
på bordet. Det koster 125 kr 💐  Her må man selvfølgelig gerne tage konen eller 
kæresten med også, og de betaler selvfølgelig kun sammen pris😊
Drikkelse medbringer man selv.

For 175 kr får i 14 timers hygge, sjov, fest og ballade, mad, spil og ikke mindst 
præmier og selvfølgelig en masse vidunderligt tennis spil, og så kan det jo kun blive 
en FABELFANTASTISK dejlig dag :-)

Alle spørgsmål og tilmeldinger skal ske til undertegnede Tina Rehkopff på Tlf. 40 
62 06 66 eller mail tina@rehkopff.dk og de 50 kr og 125 kr skal overføres til danske 
bank 4703 4703522858 HUSK Navn. Endelig bare spørg.

TENNIS HILSEN OG PÅ GENSYN DEN 16. JULI 😃   Tina

SU. Senest 10. juli.

mailto:tina@rehkopff.dk

