
Klubtur til DGI’s Landsmesterskaber i Bordtennis

Weekenden d. 17. – 19. marts 2023

Vejen Idrætscenter - Petersmindevej 1, 6600 Vejen

Skal du med til landsmesterskaberne? 
Inkluderet i prisen er:
Deltagelse i holdturnering, single og double.
Overnatning i 6 personers hytter for ungdom og forældre.
Overnatning på 3 mands værelser på sportshotellet for senior.
6 måltider.  (Galla middag for senior, og natmad for ungdom/forældre lørdag)
Næstved Bordtennis LM trøje.
For ungdomsspillere vil der være fri adgang til svømmehal og springhal.

Tilmelding via hjemmeside: https://naestved-bordtennis.dk 

Transport til Vejen foregår i egne biler.  Hver deltager betaler 200 kr. til den der kører der over*. Søren koordinerer 
samkørsel.  Ankomst til Vejen senest kl. 17:30 fredag. Rækkerne starter 19:00. (Afgang fra hallen senest kl. 15:00).  

Stævnet slutter søndag omkring kl. 13. 
Har du spørgsmål vedr. LM så kontakt Søren på tlf. 21123361. Vi holder et info møde inden vi tager afsted. 

Forældres rolle til LM. Vi vil gerne have forældre/ledere med så det passer med 2 voksne og 4 børn i en hytte. Forældrenes opgave til stævnet er at sørge for at 
spillerne har det godt og er hvor de skal være når der skal spilles, samt at børnene får spist og koordinere svømmehals besøg mm. 

*Vi har søgt kommunen om tilskud til transporten. Hvis vi får dette tilskud frafalder/reduceres betaling til transport. SE NÆSTE SIDE!
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Weekenden d. 17. – 19. marts 2023

Kom billigere afsted til LM. 
Skaf en sponsor til vores stævne T-shirt. 

Vi laver den traditionsrige LM trøje hvor en sponsor kan få sit navn 
på ryggen. Det koster 1.000 kr. at komme med i det fine selskab og 

få sit firma navn på ryggen af trøjen.

Finder du en sponsor får du 500 kr. rabat på deltager prisen!

Send disse informationer til Søren. 
Sponsor navn, Kontakt person og eMail samt navn på deltager der skal have rabatten.
Efter LM sender vi sponsoren en faktura sammen med lidt billeder fra stævnet. 
Der bliver lavet en tråd på NBspiller som vi kan opdatere med LM sponsorer. 

Sidste år lavede vi 46 trøjer som flittigt blev brugt til LM men også efterfølgende. Det svarer til at sponsoren har givet 22 kr. trøje.
Der vil også komme opslag på vores hjemmeside og på Facebook hvor sponsorerne får omtale og synlighed.


	Slide 1
	Slide 2

