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JYDEKOP WEEK  

DEN 27-28-9-2014 
 

Hej  Springere   

 

Så stater Jydekop igen. Vi er også inviteret denne sæson jubbi 

Det er en week med træning om lørdagen og stævne om søndagen. En slags mini week 

træning. Det er muligt at tage 4 med, grundet plads i bilen. Og det er jo ikke nemt hvem jeg 

skal vælge. Men jeg prøver at vælge ud fra hvem der deltager i så meget som muligt, og 

hvem der deltager aktivt på flere måder. Så uanset hvem jeg vælger er der nogle der bliver 

lidt skuffet.  Men det er det svære mit lod også. Jeg vil prøve så godt som muligt at dele sol 

og vind lige 

 

Jeg har ikke fået oplysninger af Jydekoppen, jeg har rykket dem. Der vil være en egen 

betaling jeg sætter den til 100- per næse.  Det er fordi vi skal betale for at sove i hallen 

og de levere mad til os, bare ikke søndag formiddag er det os selv igen der skal have mad 

med. Jeg køber noget så har lidt at spise.  

    

Transporten vi mødes i Sorø på broen lørdag den 27 september Kl. ved jeg det sværere ikke 

men mit bud er ca. 11.00-12.00  Jeg melder ud om en lille med det rigtig tidspunkt.  

 

Adressen og tid   Kollerup skole  Kollerrupvej 12  7300 Jellinge 

                    Ankomst lørdag den 27 - til søndag den 28  
 

Springere der har fået sedlen er Annika, Natascha, Karoline og Cecillie 

 

Hvis man ikke kan komme meld ud så andre kan få muligheden 

 

Tilmelding skal ske på hjemmesiden !!! 

Link. Hjemmesiden  http://www.bif-sif-tramp.dk/T1.htm 

Link. Tilmelding mobilen http://www.bif-sif-tramp.dk/t3/form.php 

 

              TILMEDING SENST 10/9 INC. OVERFØRSEL AF 100 Kroner  

REG.  2301 KONTO. 0717 215 559 ( Mærk med navn ved overførsel ) 

 

    Eller betal med                       eller                     På 20 22 55 14 
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