Nu er det endelig muligt
TDC S&F Jylland Inviterer til
40 års jubilæumsstævne mellem
TDC S&F, Jylland og Telia, Gøteborg
Stævnet afholdes i Århus d. 7 - 8. maj 2022
Stævnestart lørdag klokken 10.00
Idrætsgrene du kan deltage i:
• Badminton: A og B rk. i single- double- mix.
Den enkelte spiller må kun deltage i 2
kategorier.
• Bowling
• Fiskeri:
• Løb:
5 km og 10 km
• Petanque
• 4 kamp
Boccia, dart, tæppecurling og keglespil
• Golf .

Hvor foregår det:
Badminton:
Bowling:
Fiskeri:
Løb:
Petanque:
4-kamp:
Golf

Aarhus Firmasport
Aarhus Bowlinghal
Harlev put and take sø
Riis skov
Aarhus Firmasport
Aarhus Firrmasport
Skanderborg Golfklub

www.aafs.dk
www.aarhusbowlinghal.dk
www.harlev-pt.dk

www.skanderborg-golfklub.dk

!Særlig info:
Badminton
Golf

Den enkelte spiller må kun deltage i 2 kategorier
Trolleys og buggys kan lejes for egen regning
Trolley danske kr. 30,- pr. dag
Buggy danske kr. 300,- pr. dag

Indkvartering på Scandic Aarhus City.
http://www.scandichotels.dk/Hotels/Danmark/Aarhus/ArhusCity
Der kan vælges 3-mands værelse, dobbeltværelse eller
enkeltværelse

Deltagerpris:
Pris pr. deltager ved deltagelse i stævne og fest uden overnatning

kr. 100,00

Pris pr. deltager ved deltagelse i stævne og fest med overnatning

kr. 150,00

Det får du for pengene
• Deltagelse i sportsstævnet
• 1 sandwich & 1 kildevand lørdag mellem klokken 11 og 13
• Transport fra Scandic Aarhus City til spillestederne
Dog ikke til Aarhus Bowlinghal
• Aftenfest lørdag, Scandic City Aarhus

Aftenfest
Kl. 18.30
Kl. 19.00

Velkomstdrink
Middag

Forret:
Hovedret:
Dessert:

Under middagen vil der være øl – vand og vin ad libitum, samt kaffe og the til
desserten
Derefter er drikkevarer for egen regning.
Kl..01.00
Natmad:

Musikken slutter kl. 01.00

Sidste tilmelding: mandag den 4. april 2022

Tilmeld dig via hjemmesiden: https://svenskerstaevne.dk/
Tilmeldinger er bindende.
Ved evt. udeblivelse skal der betales fuld pris

Betaling:
Den enkelte klub/forening skal betale for alle deres deltagere til TDC S&F, Jyllands
kasserer.
Den kommer en opkrævning med oplysning om beløb og betalingskonto til den
enkelte klub/forening, når tilmeldingsfristen er overskredet.

