
INNBYDELSE TIL 

JUNIORTREFF 1 – 2017 
 

X`n Dart Club inviterer herved til juniortreff 1 i sine klubblokaler i Heigata 

8, 3920 Porsgrunn.  18.. Februar 2017. 
 

 

Kr. 300,- for deltakere og 200,- reiseledere. Inkluderer mat/drikke/frukt,  spilling og 

premiering.  

 

Først: Beklager for at det første treffet i år ikke inkluderer overnatting, men det har vi 

ikke fått til denne gangen. Alle klubber jobber med å få til de videre treffa så vi får 

med overnattinga. Vi vet at det er viktig i forhold til det sosiale og skal gjøre vårt beste 

for få til det videre . Siden det ikke er overnatting, setter vi prisen ned til 300/200, så 

det dekker mat, spilling, premiering og andre småting.  

 

Ta med: spillerklær og sorte sko , masse godt humør og PILER !  

Kommer du med tog/buss – gi beskjed i god tid, så vi har mulighet for å hente deg   

 

Påmeldingsfrist: Innen 3. Februar til hauen1@online.no   

Bet.frist: innen 6. Februar til konto: 2670 32 28568 merk med klubb/spiller og treff1-

17.  Deltakeravgiften skal betales i forkant.  Husk også at NDF kontingenten må være 

betalt i forkant. Ta med kvittering om du har betalt det litt seint.  

 

Vi spiller:  dobbel (pulje og cup)  / singel (pulje/cup) / morospill 

 

PROGRAM ( alt er bare ca tider – vi justerer etter antall påmeldte)  

Lørdag: 10.00 Lokalet er åpent.  

  10.30 Vi starter med litt tidlig lunsj før vi starter spillingen. 

11.15 (ca) Innledende puljespill i par med cup. Så følger vi bare på med  

singel pulje og cup etter hvert som vi blir ferdig.  

  Mat:  Det blir servert mat med jevne mellomrom. Ca.10.30–14.00–17.30  

    Det blir også frukt/grønt underveis. –og drikke.  

     

Vi er få spillere for tiden og da er det ekstra viktig at vi alle er med og gjør hva vi kan 

for at treffa våre blir bra. Jeg skal gjøre hva jeg kan for å få med de rundt om i 

klubbene som ikke har vært med på våre treff enda, og dere må også gjerne prøve å få 

med noen flere. Jeg håper dere setter av dagen, og håper det ikke gjør noe om dere 

reiser litt seint hjem denne kvelden, siden det ikke er overnatting. 

 

   

 

Kontaktperson: Lisbeth L Hauen  tlf 45618895 på kveldstid eller hauen1@online.no  

 

Mvh X`n Dart Club 

Lisbeth L Hauen 
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