KOM OG VÆR MED TIL
EN SJOV DAG...

MIDTFYNS VOLLEYBALLKLUB INVITERER TIL

UDENDØRS
VOLLEYBALLSTÆVNE

LØRDAG D. 26. MAJ 2018 Kl. 11.00
på Midtfyns Gymnasiums beach- og græsbaner

SÆT X ALLEREDE NU TIL

ET STÆVNE HVOR ALLE KAN VÆRE MED
SES VI?

UDENDØRS
VOLLEYBALLSTÆVNE

LLE

IVE A
SSTÆVNE G
N
IO
T
O
M
DETTE
DAG
UB VIL MED
L
K
L
L
A
HYGGELIG
B
Y
G
E
L
O
L
V
O
V
O
J
S
FOR EN S
MIDTFYN
MULIGHED

STÆVNET FOREGÅR VED MIDTFYNS GYMNASIUM
Der er et dejligt grønt område med plads til at opstille en række
volleybaner på græsarealerne, og der er desuden et par beachbaner.
I tilfælde af dåligt vejr, vil stævnet blive flyttet inden døre i
gymnasiehallen

ALLE KAN DELTAGE
Lav f. eks. et hold på arbejdspladsen, i skolen, på gaden/vejen, i kortklubben, i
madklubben etc. …… også TRIM-klubhold er velkommen til at deltage.

Et hold består af seks personer (+ evt. udskiftere), heraf minimum to af hver
køn. Såfremt I kun kan stille fem, er I stadig velkomne, da vi så tilpasser holdene
indbyrdes, ellers kan vi altid finde en frivillig til at hjælpe.

Alle kampene spilles bedst af 3 sæt, og vi tilstræber flest mulige kampe til hvert hold.
Mindst en kamp pr. hold kommer til at foregå på beachbane. De øvrige kampe er på
græsbaner.

EFTERFEST
Efter stævnet bliver der arrangeret fest med pizzabuffet til en pris á 99 kr. pr.
person. Drikkelse købes i baren.
Tilmelding hertil påføres ved holdtilmelding.

CAFE
I terrassecaféen vil der være mulighed for at slappe af og have en flot udsigt ned
til baneområdet.
I cafeen tilbydes drikkelse og snacks til gode priser:
Øl og sodavand (også i større omfang) - kaffe - te - chips - slik - mm.

TILMELDING / BETALING
Stævnet koster 300 kr. pr. hold.(+ 99 kr. pr. person ved spisning).
Tilmelding foregår ved at sende en mail med:
Holdnavn - navn og mail på hold ansvarlig - antal deltagere til spisning.
herefter modtager i en mail med betalings oplysninger.
Tilmeldingen er først gyldig når betalingen er gennemført.

TILMELDING GERNE ALLEREDE NU ELLER SENEST 13. MAJ 2018

Tilmeldingen mailes til tilmelding@mvk.dk

