Secretariaat: Dhr. H. Gijsbers
Industriestraat 19
7651 AN TUBBERGEN
Tel. 0546-623101 of 06-46666222
Email: secretariaat.kvmanderveen@hetnet.nl

Op zaterdag 14 april 2018 organiseert de KV Manderveen voor de 35e keer de grote Klootschietronde

van

Manderveen. Deze ronde heeft een lengte van 8 kilometer. Het inschrijfgeld bedraagt per team €.

8,00 en dient op
14 april bij aanmelding te worden betaald. In de 1 e klasse bij zowel de dames als de heren is er een grote wisselcup te winnen.
Iedereen dient zich op tijd te melden (zie onderstaand schema) in zaal Peddemors, Manderveenseweg 72 te Manderveen.

Er kan worden deelgenomen in de volgende klassen:
(De start is ca. een half uur na tijd van aanmelding).

Veteranen klasse heren ¹
2e klasse heren
1e klasse heren
Mix-klasse ¹
1e klasse dames
“Manderveense” klasse heren
“Manderveense” klasse dames

Aantal spelers Melden
per team:
Voor:

(50 jaar en ouder)

(1 team is: 2 heren + 1 dame of 2 heren + 2 dames)
(inwoners, verenigingen, bedrijven, etc. uit Manderveen)
(inwoners, verenigingen, bedrijven, etc. uit Manderveen)

3, 4 of 5 personen
3, 4 of 5 personen
3, 4 of 5 personen
3 of 4 personen
3, 4 of 5 personen
3, 4 of 5 personen
3, 4 of 5 personen

9.15 uur.
9.45 uur.
10.15 uur.
10.45 uur.
11.00 uur.
11.00 uur.
11.00 uur.

Indien u wilt deelnemen aan deze ronde wordt U verzocht om onderstaand inschrijvingsformulier volledig in te vullen en deze
voor 29 maart 2018 op te sturen of mailen naar: H. Gijsbers, Industriestraat 19, 7651 AN Tubbergen. Voor vragen en/of
informatie kunt u hier ook terecht. Tel.: 0546 – 623101 of 06-46666222 E-mail: secretariaat.kvmanderveen@hetnet.nl
¹ = De veteranenklasse en de mix-klasse zullen bij voldoende deelname worden gesplitst in een A + B klasse.

Hierlangs afknippen.

Hierlangs afknippen.

Inschrijvingsformulier voor de RONDE VAN MANDERVEEN. (14 APRIL 2018).
Ingeschreven bij
Naam vereniging:
NKB-bond: (JA / NEE)
Secretaris:

Telefoonnummer:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Emailadres:

Hierlangs afknippen.

Zo ja, bij de afdeling:
-

Wij willen graag deelnemen met de volgende teams:
H E R E N :
1e klasse: met …… teams nl. teamnr.: .…., .…., .…., .….,

D A M E S :
1e klasse: met …… teams nl. teamnr.: .…., .…., .…., .….,

2e klasse: met …… teams nl. teamnr.: .…., .…., ….., …..,

M I X -K L A S S E :

Veteranenklasse: met …… teams nl. teamnr.: …., …., ….,

Mix-klasse: met …… teams nl. teamnr.: …., …., …., ….,
TOTAAL AANTAL TEAMS BEDRAAGT: …..……………

Volledig ingevuld opsturen of mailen voor 29 maart 2018 naar het wedstrijdsecretariaat:
de heer H. Gijsbers, Industriestraat 19, 7651 AN TUBBERGEN. E-mail: secretariaat.kvmanderveen@hetnet.nl

D:\word\ronde\uitn2018

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Nr. 06091096

7 maart 2018.

