PRAKTISKE OPLYSNINGER
Stævnet afholdes i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia.
Programmet kan også ses på: http://www.landskredsen.dk/
I år er der tilmeldt ca. 250 aktivitetsdeltagere i 6 forskellige discipliner – bowling, dart, golf, petanque, motionsløb
og minigolf. Vi bliver ca. 80 personer til aftenfesten.

Ved ankomsten bedes I henvende jer på stævnekontoret (mødelokale 1 lige efter centrets servicekontor). Der vil vi
udlevere program, T-shirts, festbilletterne og svarer på eventuelle spørgsmål.
Stævnekontoret åbner kl. 10.00 lørdag og søndag kl. 09.30.
Vær opmærksom på, at indgangspartiet til hallerne er under ombygning, så indgangen kan være anderledes.

OBS: FREDERICIA IDRÆTSCENTER ER RØGFRIT. Se reglementet.
Festen holdes i salen ved Cafe FIC (ADP Loungen – samme sted som sidste år) og der er adgang fra kl. 19:00.
Festen begynder kl. 19:15 og slutter kl. 01:00.
Der vil være bordplan og under festen vil der være ”dørmand” på.
OBS: DER ER KUN ADGANG HVIS DU HAR BILLET!!
Til orientering kan vi oplyse priserne på drikkevarer:
Husets rødvin
kr. 180,00
Husets hvidvin
kr. 180,00
Fadøl 0,4 l
kr. 35,00
Sodavand
kr. 20,00
Spiritus (alm. 2 cl.)
kr. 25,00
Spiritus pr. flaske
kr. 600,00
Gajol, 4 cl.
kr. 30,00
Gajol pr. flaske
kr. 300,00
Kaffe i kande
kr. 25,00
Kaffe i kop
kr. 10,00

Præmier: Fra 1 - 3 deltagere/hold er der en præmie, fra 4 - 6 deltagere/hold er der 2 præmier og fra 7 deltagere/hold
er der 3 præmier.
Drikkevarer: Skal købes i centeret. Der

må ikke medbringes drikkevarer.

Spilleregler: Der ligger spilleregler for alle aktiviteter på dommerborde og på stævnekontoret. Spillereglerne kan
også hentes på nettet https://www.firmaidraet.dk/forening/drift/idraetsregler eller kontakt Landskredskontoret

Bemærk der er håndarbejdemesse i Messehallerne, der kan være kø
omkring Fredericia
klip.......klip.......klip.......klip....... klip....... klip.......klip....... klip.......klip.......klip.......klip....... klip.......
Til familiens “opslagstavle”

Stævnekontoret har telefonnummer 29 39 71 74
Telefonen vil være åben under hele stævnet.

