INVITATION TIL KLUBFEST
LØRDAG DEN 26. september 2020 kl. 17:00
Kære medlemmer af Brabrand IF Tennis klub

Vi inviterer hermed alle til årets officielle sæsonafslutningsfest i tennis klubben.

Vi holder finale stævne hele dagen i klubturneringen, hvilket i øvrigt er god anledning til at smutte
forbi anlægget i løbet af dagen. Vi starter omkring kl. 9, hvor det vil være muligt at få en kop kaffe og
rundstykke.

Når vi omkring kl. 17:00 har nået igennem alle finalerne og ikke mindst vores Mix-turnering, så går vi
ganske uformelt over til selve klubfesten. Der er ikke noget program for aftenen, udover at vi får
noget godt at spise og drikke og hygger os i hinandens selskab.

I behøver absolut IKKE behøver være med i klubturneringen for at møde op til klubfesten – ALLE er
MERE end velkomne.

Vi tager naturligvis vores forholdsregler med hensyn til plads og håndsprit i disse Corona tider. Vi har
muligheder for opvarmede telte på begge terasser, så vi har plads nok.

Bestyrelsen synes, at vi trænger til en hyggelig aften, hvor vi kan få hygget og snakket og ikke mindst
få lidt godt at spise.

Vi synes selv, at vi holder priserne på et niveau, hvor alle kan være med:

Børn over 14 år samt voksne kr. 120,00
Børn under 14 år kr. 60,00

Der kan som sædvanlig købes drikkevarer til favorable priser i klubhuset, hvor betaling helst er
mobilpay.

Bindende tilmelding og betaling foregår via vores hjemmeside:

https://brabrandtennis.halbooking.dk/proc_formular.asp?formular=80

Voksen

https://brabrandtennis.halbooking.dk/proc_formular.asp?formular=81

Under 14 år

Brabrand IF Tennis
Stenbækvej 17 A
8220 Brabrand

INVITATION TIL KLUBFEST
LØRDAG DEN 26. september 2020 kl. 17:00
SENESTE FRIST FOR TILMELDING ER FREDAG DEN 18. september 2020 og vi håber virkelig, at
mange vil tilmelde sig og ALLE er velkomne. Det bliver helt sikkert en hyggelig aften – det plejer det
at være:-)

Bestyrelsen ser frem til at møde mange af jer – så håber I bakker op!

Med venlig fest hilsen Bestyrelsen

René Boesen
Formand, mobil 20401545

Brabrand IF Tennis
Stenbækvej 17 A
8220 Brabrand

