Invitation
Arrangement:

Dansk Jernbane Mesterskab i bridge for hold 2017.
Bemærk: Systemkort er obligatorisk

Dato og sted:

søndag, den 24. september 2017.
HI`s klublokale, Gl. Ellebjerg station, København

Deltagere:

Medlemmer af Jernbanefritid

Startpenge:

Der opkræves 75,00 kr. pr. spiller i startpenge.

Præmier:

Pokal (hvis det bliver et Jernbanemesterskab) og vinpræmier.

Foreløbigt program:

Der kræves tilmelding af 3 hold, for at holdturneringen
gennemføres, og for at det kan betegnes som et
jernbanemesterskab.
Søndag:

kl. 11.00 – ca. 18.00
Kl. 10.00 – ca. 11.00

Bridge
Afdelingsårsmøde

Ved tilmelding af færre hold end 3, arrangeres
alternativt en efterårsturnering for par.
Hvis der ikke er tilmeldinger nok til et holdmesterskab, vil vi
gerne have en tilkendegivelse af, om I ønsker
•
•
•

Kun at spille hold alligevel
at spille hold-/parturnering, alt efter tilmelding
kun at spille parturnering

Det bedes også meddelt, hvorvidt du er interesseret i frokost.
Bemærk: Såfremt du mangler en makker eller I mangler et
par for at danne hold, kan I ringe/skrive til mig, og jeg vil
forsøge at kombinere.
Tilmelding - bridge:

Til Poul Munk med angivelse af holdkaptajn og
sammensætning senest søndag den 10. september 2017 på email: bridge@jernbanefritid.dk eller tlf: 5123 6047.

Forplejning:

Frokost ca. 75,00 kr. kr. pr spiller.

Vi glæder os til at se jeres tilmelding.

Poul Munk
Afdelingsleder

Afdelingsårsmøde 2017 i bridge.
I forbindelse med afholdelse af jernbanemesterskab i bridge
for hold søndag 24. september 2017 indkaldes hermed også til
afdelingsårsmøde samme sted således:
Søndag den 24. september Kl. 10.00 – ca. 11.00
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af sekretær og stemmeudvalg
3. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede
repræsentanter.
4. Afdelingslederens beretning.
5. Indkomne forslag.
Skal være afdelingsleder Poul Munk i hænde
senest lørdag den 9. september 2017.
6. Valg af bestyrelse
7. Afdelingens fremtidige virksomhed.
8. Eventuelt/afslutning
Med venlig hilsen

Poul Munk
Afdelingsleder

