Invitation til Skovs Badminton Sommer Galla
Kære Alle,
Så er vi klar med den officielle invitation til årets store badminton sommer Galla i SIF. Vi glæder os
meget til at se glade voksne og børn lørdag d. 8. juni fra kl. 14.00 på Krøyersvej 5A.
Der vil være mulighed for at få rørt sig lidt ved enten ude eller inde aktiviteter. Dette er dog ikke et
krav – har man kun mulighed for at komme til maden, er man selvfølgelig stadig meget
velkommen. Der vil på dagen blandt andet være mulighed for at deltage på nedenstående
aktiviteter:
Inde:
Engelsk Double turnering
Kvartbane turnering
Udfordringskampe
Hyggespil

Ude:
Rundbold
Fodbold
Kongespil
Ultimate

Efter disse aktiviteter vil der være en velkomstdrink i SIF restauranten kl 18.00. Menuen vil bestå at
en lækker Grill-buffet der bliver serveret fra kl 18.30 og der sluttes af med en dejlig dessert ☺
I løbet af aftenen vil der blive afholdt nogle kåringer, hvor vi vil anerkende og hædre nogle af alle
Jer fantastiske medlemmer og frivillige. Heriblandt vil der af seniorafdelingen blive kåret den bedst
klædte dame og herre. Så find det stive puds frem, så du kan imponere det skarpe dommerpanel
☺
Når vi alle har fået noget dejlig mad og drikke, vil der senere på aftenen blive åbnet op for
dansegulvet, hvor vores egen trofaste DJ vil komme og spille op til dans.
Prisen for at deltage vil være 300 kr. for voksne/150 kr. for børn (under 15 år), hvilket inkludere
aktiviteter samt maden. Dvs. at drikkelse er for egen regning. Betalingen kan foregå ved en af
følgende måder:
1)

Indbetal med MobilePay til box36031. I beskeden skal du skrive navn på de deltagende.

2)

Har man ikke mulighed for betaling med MobilePay, skriv en mail til:
rasmus.quist@hotmail.com

Vi håber at se så mange som muligt!

De bedste hilsner
Festudvalget

