Vi nærmer os de sidste kampe i denne sæson og derfor holder vi afslutning for:
U10, U12, U14 og U16 årgangene:
Tirsdag d. 12. april fra 17.00 til 20.00.
Programmet for afslutningen:
17.00 til 18.30 Aktiviteter for U10, U12, U14 og U16 spillerne i hallerne.
Husk at møde omklædt og klar kl. 16.55!!!
18.00
Forældre møder ind, men I må meget gerne komme før og overvære aktiviteterne.
18.30 til 20.00 Grill og spisning i hal 2.
Kaffe og kage.
Præmie overrækkelse og så vil vi løfte for lidt af sløret for Sæsonen 2016-17
20.00
Tak for denne gang.
Man medbringer selv sit kød til grillen. Grillerne vil være klar fra ca. 18.20.
Husk at medbringe ”værktøj” til arbejdet ved grillen.
Elin og Frank i cafeteriaet vil sørge for tilbehør i form af salatbord og flutes med mere samt diverse
dressinger.
HK 73 vil være vært for alle spillere, mens søskende og forældre kan købe tilbehør for 25 kr. pr. person.
Betaling for deltagere sker på dagen og drikkevarer kan købes ved Elin og Frank i cafeteriaet.
Skulle der være små overraskelser til trænerne, så vil vi gerne at det overrækkes efter spisningen.
Vi har brug for hjælp for at arrangementet, kan blive en succes:
 4 stk. grill i en rimelig størrelse – gerne også grillstartere (vi har kul)
 2 personer til at hjælpe med opstilling og optænding af grill
 Kagebagere, så der er minimum 3 kager pr. hold.
 10 forældre fra U10 og U12 årgangene til opstilling før spisning
 10 forældre / spillere fra U14 og U16 årgangen til oprydning efter spisning
Kan du / I hjælpe med en eller flere at ovenstående opgaver, så kontakt Dennis på 2078 3449 eller pr. mail
dennishansen@hk-73.dk.
For at dette fine arrangement kan lykkes er det nødvendigt med tilmelding eller afbud
til jeres træner senest lørdag d. 9. april.
U10 Piger - Pernille - 2178 7276
U10 Drenge – Jan – 4010 8885
U12 Piger – Christina – 6089 5145
U12 Drenge - Kasper – 3012 5059
U14 Piger - Louise - 2253 2321
U14 Drenge - Per - 2628 7530
U16 Drenge - Manne - 4096 9585
Med Venlig Hilsen
Ungdomsafdelingen i HK 73 Rask Mølle

Hovedsponsorer for HK 73 Rask Mølle:

