
KLUB- OG BANEKLARGØRING

ALLE DAGE KL. 12-16
30+31. marts og 6+7. april

God klubånd - vi løfter i flok
Vi håber at medlemmer i alle aldersklasser ønsker at være en del af
projektet og bidrage på den ene eller anden måde. Hvis alle gør lidt,
kan vi gøre rigtig meget til sammen - det er god klubånd.

7 baner på én weekend?
Vi vil rigtig gerne gøre alle baner klar den 30+31. marts, hvorfår vi
håber på godt vejer samt at være mindst 16 hjælpere til hver af de 
to dage. Hvis vejret ikke arter sig, kan vi blive nødt til at udskyde eller
færdiggøre klargøringen den 6+7. april. 

Tromling og klubklargøring
Banerne skal tromles, typisk 2 gange på hver led. Hvis nogen har 
mulighed for at tromle hverdagene i uge 15, vil det være fedt.
De som ikke kan klare de tunge opgaver, kan hjælpe med lave frokost
til de arbejdende og/eller klargøre klubben til sommeren (stille ting ud,
feje, sætte sponsbannere op ol.)

13. april: Early Birdy
Hvis vejret arter sig, opsætter vi net og de sidste bannere. Derefter er
der spil på banerne og en øl for de som har hjulpet med klargøring en
eller flere af dagene.

28. april: Standerhejsning
Hvis alle baner er klar, afholdes standerhejsning den 28. april kl. 1400.
Hvis banerne ikke er klar, udskydes standerhejsningen til den 5. maj. 

Yderligere opgaver
• Medbring meget gerne din trillebør
• Hjælp til at feje, stille borde op ol.
• Lave/klargøre kage mm. til det arbejdende folk 

- den 30/31. marts.
- den 6/7. april.

• Køre motortromle 1-5. marts.

Opgaver til alle
Der er opgaver for alle aldre og til alle med fysiske 
udfordringer, så kom og hjælp med det du magter.
Kagebagning og pølsevending er vigtigt!

Tilmelding - ja tak
Skriv til Peder på lineogpeder@yahoo.dk hvis du kan
hjælpe en eller flere dage. Hvis du gerne vil hjælpe,
men ikke kan de nævnte dage, er det muligt at hjælpe
lige præcis når DU kan - kontakt Peder for mere info.

Vi ses til klub- og baneklargøring
Bestyrelsen

lineogpeder@yahoo.dk

