Herlev Tennisklub arrangerer igen i år en tur for alle interesserede
ungdomsspillere til La Landia. Vi har i år valgt at lægge turen i begyndelsen
af september måned. Det betyder, at vi skal have tilmeldinger og betaling i
orden tidligere end vi plejer, nemlig senest den 9 juni. Prisen bliver i år 700 kr.
Hvornår:

Vi tager af sted fredag kl.15 og kommer hjem søndag eftermiddag.

Hvordan:

Vi kører i bus.

Hvad skal der ske:

Vi har lejet La Landias tennisbaner til træning lørdag og søndag formiddag.
Derudover skal vi i badeland. Der vil også være mulighed for selv at leje
nogle af la Landias andre faciliteter som bordtennis, bowling og minigolf.

Hvordan bor vi:

I 8-personers huse sammen med 1 leder.

Hvad med mad:

Bare rolig – trænerne kommer ikke til at stå for maden. Vi har lavet aftale
med et par superkokke, som vil sørge for at du ikke sulter.

Pris:

700 kr. indsættes på HIT konto nr.: 5341 0310413 med angivelse af
klubnr., navn og Lalandia. Kan også afleveres til din træner sammen med
nedenstående tilmeldingen. Indbetaling på giro gælder for tilmelding.

Lommepenge:

Max 150 kr.

Sygesikringsbevis:

Afleveres ved afgang i kuvert med navn og telefonnummer, hvor forældre
kan træffes i løbet af weekenden i nødstilfælde.

Tilmeldingsfrist:

9 juni.

Hvilke voksne deltager:

Carsten Bjernå (far til Anders Bjernå - U14 spiller), tlf 44941131
Susi Sangkoyo (mor til Jacob Gramtorp – U12 spiller) tlf 44919880

Trænere:

Martin HA + 1-2 andre.

Hvad skal du have med:

tennisudstyr, sygesikringsbevis, lommepenge max 150 kr.
badetøj + håndklæder, kortspil, brætspil, jumbobøger, frisbee og lign.
sovepose/dyne/hovedpude + lagen

Betal på giro eller klip af og aflever til din træner sammen med pengene senest 9. juni
Tilmelding til La Landia-tur 2006
NAVN: _____________________________________

Klubnr: __________ Tlf.nr: _____________

Sæt krydser:
__: Super, jeg vil med til La Landia. Jeg betaler 700 kr. og sætter allerede nu kryds i kalenderen.
__: Nej, det lyder kedeligt.

