Trophicup 2019
Indbydelse til ungdomsturnering i keglebillard og 3-bande carembole
Næstved billard klub har fornøjelsen at sammen med Trophi consult, DDBU og Søren Søgaard at invitere
alle ungdomsspillere til Trophicup lørdag d. 11. maj og søndag d. 12. maj.
Alle ungdomsspillere under 21 år kan deltage. Man behøver ikke at have spillerlicens for at kunne
deltage, den klub man kommer fra skal blot informerer om hvilket gennemsnit den unge har.
Der er mødetid lørdag kl. 10.00 hvor der bydes velkommen og informeres om afviklingen af turneringen.
Vi starter med at spille turneringskampe kl. 10.15 og kl. ca. 17.00 er der en ”hemmelig” aktivitet som
varer et par timer. Herefter spiser vi aftensmad sammen. Når vi har spist er der mulighed for at spille
fodbold, badminton osv. I den lokale idrætshal. Vi overnatter i et lokale i idrætshallen hvor der er
mulighed for at tage bad osv. Søndag kl. 8.30 spiser vi morgenmad og kl. 9.30 spiller vi turneringen færdig
med en masse finalekampe. Vi er færdige ca. kl. 15.00 hvor der vil være præmieoverrækkelse.
Prisen for at deltage er kun 50 kr. pr. spiller. Og det dækker aftensmad lørdag, morgenmad søndag og
frokost søndag. De 50 kr. betaler man ved ankomst lørdag morgen. Der kan købes toast, sodavand og slik
i billard klubben
Der spilles en kegleturnering med handicapdistancer hvor man inddeles i puljer hvor der spilles alle mod
alle. Og alle spillere er sikre på at spille finale kampe om søndagen.
Der spilles en 3-bande turnering hvor der også spilles med handicapdistancer. Afhængig af
deltagerantallet bliver der lavet 2 puljer eller en stor pulje. Også her er der garanti for kampe om
søndagen.
Pga. planlægning skal vi have jeres tilmelding senest d. 3. maj 2019 og man kan kun deltage i en disciplin.
Tilmelding skal ske til Mick Jørgensen på Mickj79@gmail.com.
Vi håber at se så mange ungdomsspillere som muligt i Næstved billard klub til et par hyggelige dage.

Med venlig hilsen
Mick Jørgensen, ungdomsleder
Næstved billard klub
Telefon 2230 6677

