Når alt julegran er visnet og det sidste nytårsknald glemt, så nærmer årets første store
bordtennisbegivenhed sig.

For 33. år i træk inviterer KBC
Til det store årlige vintertræf for friske fynske bordtennisspillere.
LØRDAG D. 5-1-2019 KL. 9.30 – CA. 18.00
Hvem kan deltage?

Dame- og Herre motionister samt Herre turneringsspillere med

max 1400 ratingpoint og Dame turneringsspillere med max 1200 ratingpoint.
Hop med på ping-pong-bussen og find en plads i hyggelige omgivelser når det går løs
lørdag d. 5. januar 2019 i Kertemindehallen. Stævnet starter kl. 9.30, men du kan allerede
komme til at varme op fra kl. 9.00.
Det er naturligvis bordtennisspillet vi er samlet om, MEN hygge, kammeratskab og socialt
samvær på højeste plan er absolut en stor del af det traditionsrige motioniststævne.
Der er præmier til de bedste i hver række og vandrepokaler til de bedste singlespillere.

Selv om der kun er få vindere er der ingen tabere.
Hallens cafeteria holder åbent under hele stævnet, så du kan få depoterne fyldt op i løbet
af dagen.
Gå ikke glip af en dag med bordtennis på højeste motionsplan, hygge, snak, godt humør,
god stemning samt et super godt kammeratskab.
Du vil automatisk blive tilmeldt en singlerække samt en doubleturnering.
I singlerækkerne går alle videre fra deres pulje.
Doublerne vil blive spillet i puljer, hvorfra de bedste går videre.
Hvem dine med og modspillere er, kan du se når du ankommer til Kertemindehallen.
Alle er sikret mindst fire singler og to doubler, men har du trænet flittigt, har det fornødne
held og vindergenet i dig, er der store chancer for meget mere og i sidste ende kan det
blive dig der modtager en af præmierne og måske bliver en af vinderne til
Motioniststævnet i Kerteminde
Deltagergebyret er kun 100 kr. pr. spiller. Betalingen sker ved ankomsten til
Kertemindehallen inden stævnet starter.
KBC glæder sig til at se og gense alle glade bordtennisspillere, der er klar til kamp, ved
årets første store fynske bordtennisstævne.
Tilmelding skal ske til Poul Boisen på 41 60 59 69 eller boisen.poul@gmail.com senest
onsdag d. 2. januar 2019.
KBC ønsker

