Invitation
30 ÅRS JUBILÆUM

Danmarksmesterskaberne 2. Del
25. og 26. Maj 2019

SPORTS ACROBATIK

Gratis Entre

Fuglebjerg Hallen
Byagervej 2
4250 Fuglebjerg

Velkommen til Danmarksmesterskaberne

SPORTS ACROBATIK
Kære Alle
Fuglebjerg IF Sports Acro byder jer alle varmt velkommen til 2. del af Danmarksmesterskabet.
Vi er glade for at få tildelt værtskabet, og vil gøre alt for, at denne weekend bliver en god oplevelse.
På vegne af styregruppen DM 2
Venlig hilsen – Poul H. Olsen
Praktiske oplysninger:
Konkurrencested:

Fuglebjerghallen – Byagervej 2 – 4250 Fuglebjerg
info@fuglebjerghallen – 55453921

Aftensfest:

Grønbrohallen-Grønbrovej 1 - 4262-Sandved
info@gronbrohallen.dk - 40472903

Stævneleder:

Poul H. Olsen – 30711934 – acro.hjortgaard@gmail.com

Cafeteria:

Der kan købes mad og drikke i hallens cafeteria.
Medbragt mad og drikke må ikke nydes i hallerne.

Stævne-cafe:

Der er café i A hallen, hvor der kan købes kaffe, the og kage.
Cafeèn, virker samtidig som stævne- og informations kontor.

Overnatning:

Foregår på skolen, som ligger 150 m fra hallen på
Sandvedvej 24, 4250 Fuglebjerg.
Indkvartering fredag 18.00-20.00 og lørdag 7.30 – 10.00
Skolen vil være aflåst under konkurrencerne.
Lokalerne skal være ryddet og fejet søndag 11.00

Bespisning:

Aftensmad fredag 18.30 – 20.00 på skolen.
Morgenmad lørdag 7.30 – 9.30 og søndag 6.30 - 8.30
Frokostkasse udleveres i klubhuset mellem 12.00 og 13.00
Frokost leveres denne gang af Super Brugsen

Parkering:

Kan ske rundt om skolen samt på Indre Krummerupvej.
Der må ikke parkeres i skolegården.
Ved hallen findes også stor parkeringsplads.

Klubrepræsentant:

Vi vil bede hver forening om at udnævne en klubansvarlig, som skal møde op i info cafeèn fredag
mellem 16.00 og 20.00 eller lørdag mellem 8.00 og 9.00
Hver forening tilknyttes en personlig vært, som I får nærmere
oplysninger om i næste informations brev.

Info:

Informations brev 2 udsendes ca. 14 dage før stævnet.

Bestillingsseddel - DM 2. del Fuglebjerg
Klub

Bestilling fra
Overnatning:

Antal

Total

Pris

Fredag til Lørdag

25

Lørdag til Søndag

25

Morgenmad:
Lørdag

45

Søndag

45

Frokost:

Antal
Lørdag

Antal
Søndag

Sandwich nr. 1
Grovflûte med æg og rejer

Total

Pris

35

Sandwich nr. 2
Grovflûte med Roastbeef

35

Sandwich nr. 3
Grovflûte med flæskesteg og rødkål

35

Sandwich nr. 4
Grovflûte med skinke og ost

35

Pasta 1
Pastasalat med kylling

35

Pasta 2
Pastasalat med tun

35

Aftensmad fredag
Mørbradgryde med ris og salat

40

Aftensfest

130

Bus til og fra
festen

--------------

Samlet bestilling fra foreningen.

Total

Bestilling sendes til: makn@pha.dk senest d. 13. april
Betaling overføres til konto: 0579-0000120766 senest d. 13. april - husk klubnavn

0

kr.

Fuglebjerg ACRO har den store fornøjelse, at byde jer
alle velkommen til årets DM fest lørdag d. 25. maj 2019.
Temaet er: ”Oplevelser ved, i og på HAVET”, så vi forventer at se både
strandløver, havfruer, fisk, sømænd og badedyr.
Vi sørger for blå duge, servietter, tallerkner, bestik og glas.
Resten klarer I, og vi glæder os til at opleve et HAV af spændende
og flotte borde.
Der bliver mulighed for at pynte op og gå i baren fra 17.30.
Vi spiser kl. 19.00 og menuen er:
-Kyllingehapser med barbecue marinade
-Kalvecuvette
-Krydderkam
-Små stegte kartofter og sovs
-Hjemmebagt focaccia brød
-Stor salat bar og hjemmerørt dressing
-Dessert: Isvaffel
-Postevand
Der kan købes fadøl, vin, sodavand, kaffe og the i baren til rimelige priser.
Egne drikkevarer må ikke medbringes i festhallen

Under spisningen hjælper vi hínanden med at skabe den rigtige
sømandsstemning med sang, Just Dance og højt humør.
Herefter er der showtime, hvor alle foreninger får max 3
minutter, til at vise deres fortolkning af: ”Et HAV af oplevelser”
Borddækning/udklædning samt foreningernes showindslag vil blive
bedømt og præmieret.
Den officielle del af festen slutter kl. 22.30. Baren er åben til 23.00.
Transport mellem konkurrencehallen og festhallen (7 km) foregår i
busser for dem der ønsker det. Busserne kører fra Fuglebjerg hallen non
stop mellem 17.30-18.30 og tilbage igen 22.30-23.30.

Ship ohøj fra Fuglebjerg Sports Acro

Grønbrohallen
Grønbrovej 2
4262 Sandved

