
 

Lækker buffet, med forret, 2 hovedretter (lev. af Buffetkompagniet), dessert og kaffe.
Vin, øl, vand og begrænset udvalg af spiritus til rimelige priser.
En super DJ, der kan få alle på dansegulvet - så husk danseskoene.
Deltagerprisen er 275 kr. pr. person – vi har valgt at levere kvalitet til en skarp pris

Bookning og betaling skal ske klubvis til Gerd Lundquist, mail: gerd@lundqvist.biz

Enkeltværelse til 775 kr. pr. nat.
Dobbeltværelse til 900 kr. pr. nat.

Den 24. februar 2023 er den seneste dato for at booke samt betale for hotelværelse til den favorable pris.
Den 15. marts 2023 er den seneste dato for at tilmelde sig samt betale for at deltage i festen.

Gerd Lundquist, mob. 42 83 11 43, gerd@lundqvist.biz
Susanne Høgsberg, mob. 41 96 18 52, sushoegsberg@live.dk

I forbindelse med, at vi har fået æren af at afholde både Senior DM og Veteran DM i Gladsaxe i dagene 24.-26.
marts 2023, samtidig med Bordtennis Danmarks 80-års Jubilæum, har vi besluttet, at vi skal have en rigtig
fest for senior bordtennisfolket.

Traditionen tro holder Veteranerne altid en fest i forbindelse med 3. og sidste runde af Holdturneringen og ofte
i tilknytning til DM. Men vi synes, at når nu lejligheden gives, så skal også klubledere, alle seniorer, og
naturligvis veteranerne have mulighed for at deltage og holde en fest sammen. Det er nyt, det er anderledes,
men det bliver forhåbentlig en rigtig god og glad aften for danske bordtennis entusiaster. Så kom derfor frit til
fest med andre ligesindede bordtennisseniorer og vær med til at fejre de 80 år. Det er ikke så tit, det sker!

JUBILÆUMSFESTEN AFHOLDES:
Lørdag den 25. marts 2023 kl. 20.00 umiddelbart efter præmieoverrækkelsen, (åbnet fra kl. 19.30),
i AB’s VIP Lounge, Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg (300 meter og 3 minutters
gang fra Gladsaxe Hallerne ad gangsti).

PROGRAMMET BYDER BL.A. PÅ:

        (det skal bare løbe rundt, blot festen bliver god).

        mob. 42 83 11 43, senest den 15. marts 2023 til DM-kontoen Reg. 1551 kt. 4485896023,
        eller til MobilePay 23 29 24 98 (Ib Olsen).

HOTEL/OVERNATNING:
Vi har forhåndsreserveret et vist antal værelser på Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Lyngby
Storcenter, DK-2800 Kgs, Lyngby, Denmark,  Office: +45 45887700 til særdeles favorable priser, men det er
først til mølle princippet. Den favorable pris opnås ved at angive koden DMB030323, navn, antal personer
på værelset, dato for ankomst og afrejse ved bookingen. Der afregnes direkte med hotellet. Ved øvrige
spørgsmål relateret til overnatning kontakt: Susanne Høgsberg, mail: sushoegsberg@live.dk senest den 24.
februar 2023.

Der er følgende priser på værelserne:

Bemærk, at prisen er pr. nat og inkl. morgenmad samt parkering.
Den favorable pris kan kun opnås ved booking og betalingen senest den 24. februar 2023.
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