Vi nærmer os de sidste kampe i denne sæson og derfor holder vi
afslutning for: U10, U12 og U14 årgangene:

Torsdag d. 25. april fra 17.00 til ca. 20.30.
Programmet for afslutningen:
17.00
18.10
18.30
19.45

20.30
Husk

Aktiviteter for U10, U12 og U14 spillerne i hallerne.
SPILLERE - Husk at møde omklædt og klar kl. 16.55!!!
Forældre + søskende møder ind, men I må meget gerne komme før.
Grill og spisning i hal 2.
Kaffe og kage
Præmie overrækkelse herunder kåring af Årets Fidus på alle hold
Kåring af Årets Træner / Trænerteam.
Planer for Sæsonen 2019-20
Tak for i år.
Man medbringer selv sit kød til grillen. Medbring ”værktøj” til arbejdet ved grillerne.
Kagebagere, jo flere jo bedre – send lige besked Jeres trænere, hvis I medbringer en kage.

Skulle der være små overraskelser til trænerne, så vil vi gerne at det overrækkes efter spisningen.
Elin og Frank i cafeteriaet vil sørge for tilbehør i form af salatbord og flutes med mere samt
div. tilbehør.
HK 73 vil være vært for alle spillere, mens søskende og forældre kan købe tilbehør for 50 kr.
pr. person. Med i prisen er der en sodavand eller en øl. Betaling for deltagere sker på dagen til
Elin og Frank i cafeteriaet. Spillere får udleveret sodavand af deres trænere.
Derudover så har vi brug for Jeres hjælp til opstilling af borde og stole før afslutning og selvfølgelig nedtagning
efter festen.
For at dette fine arrangement kan lykkes er det nødvendigt med tilmelding eller afbud
til jeres træner senest mandag d. 22. april senest kl. 20.00 (meget gerne før).
U10 Piger – Maja 4017 4813

U10 Drenge – Henrik 2075 6660

U12 Piger – Pia 6130 3425

U12 Drenge – Thomas 2320 2565

U14 Piger - Per - 2628 7530

U14 Drenge – Jan 4010 8885

Med venlig hilsen
Ungdomsafdelingen i HK 73 Rask Mølle

Hovedsponsorer for HK 73 Rask Mølle:

