Invitation til

DE ÅBNE FYNSKE
MESTERSKABER
Kom ud af fjerene! Tilmeld dig i dag!
www.dgi.dk/201916104301
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Hvem skal med?
Det skal du selvfølgelig og alle andre der er 35+ og som
elsker fjerdyst uanset hvor man kommer fra i landet.
Dato: Søndag den 10. november kl. 9.00-17.00
Sted: Vestfyns Kultur- og Idrætscenter, Idrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby
Dette er et mesterskab for alle fjerfolk, både mesterrækkespillere, motionister og
dem midt imellem, der gerne vil mødes til hyggelige, sjove og jævnbyrdige kampe.
Der spilles i single, double og mixdouble - efter alder og styrke og bedst af tre sæt
op til 21 point. Der bliver spillet i puljer og vi forsøger at alle får mindst 2 kampe i
hver kategori. Ved få tilmeldinger vil vi lægge årgange og "bogstaver" sammen
efter styrke.
Pris for deltagelse: 135 kr. i single og 195 kr. i double (pr. par)
Pris på spisning: 60 kr. for 3 stykker smørrebrød (frivilligt tilvalg)
Tidsplan: Mød op i god tid og varm op så vi kan starte præcis kl 9.00
Spisning når det passer ind i dit program eller fællesspisning som afslutning.
Programmet vil være at finde på Cup2000 senest mandag d. 5. november.
NB: Forbehold for ændringer i program og planlægning.
Tilmelding skal ske på: www.dgi.dk/201916104301 senest d. 27. oktober.
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte:
Dorthe Schultz, tlf.: 28257747 eller mail: dorthe.schultz@gmail.com
Vi glæder os meget til endnu en dejlig dag med masser af spændende, gode og
sjove kampe i dit gode selskab.
Hjælp os med at sprede det gode budskab og invitere dine klubkammerater og
andre du kender. Jo flere vi er jo sjovere bliver det.

Hvad kan du tilmelde dig i?
Nedenfor ser du info om de tre niveauer, du kan tilmelde
dig i. Der er mulighed for både single, mix og rene
doubler. Dog kan der kun tilmeldes i 2 kategorier
Niveau A:
Det er rækken for dig, der sover med ketsjeren i
hånden. Og selvom du aldrig har nået toppen af
poppen, er du habil nok til at kunne give en
omgang fjertæsk til højre og til venstre (læs: aktive
og tidligere turneringsaktive i M+A-række)

Niveau B:
Det er rækken for dig, som drømmer om ketsjer og
fjer, men undlader at tage "skeen" med i seng. Du
har haft dine stjerneøjeblikke gennem tiden, men
der måtte da gerne være kortere mellem snapsene
(læs: aktive og tidligere turneringsaktive i Brækken)

Niveau C/ Motion:
Det er er rækken for dig, som elsker spillet, men
synes det er mindst lige så fedt, at få en vand eller
en øl efter kampen (læs: aktive og tidligere turneringsaktive i C-rækken og motionist rækken)
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