INDBYDELSE TIL

INTERNATIONALE STÆVNE

2016

AMKs sommerstævne 2016
Så inviteres der endnu en gang til Aalborgs sommerstævne.
Vi inviterer alle minigolfspillere indenfor og udenfor Danmarks grænser til et enestående
stævne oppe i det nordjyske. Der vil være pengepræmier, indbyggede ekstrakonkurrencer,
samt fællesspisning i form af grillfest lørdag aften.
Vi byder på et stævne med god stemning i unikke rammer og smukke omgivelser, som kun
kan opleves i Nordjyllands helt specielle lys.
Selvom minigolfkalenderen er godt presset hen over sommeren håber vi på at se mange
fremmødte til vores traditionsrige internationale stævne i Aalborg.
Og HUSK alle 18’er runder vil blive præmieret med 300 kr - kontant afregning.
Vi glæder os til at se Jer i de nordjyske rammer, kom frisk!

Arrangør:

Aalborg Minigolf Klub
Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

Tidspunkt:

16. og 17. juli 2016
Start lørdag klokken 12, start søndag klokken 9

Turneringsform: Enkeltmands Cup-turnering
Der spilles 4 indledende runder lørdag samt 2 indledende søndag.
Efter de indledende runder vil der være cupspil.
Der vil foruden individuel turnering også kunne stilles 3-mands hold.
Holdspillet afvikles over de 6 indledende runder.
Kategorier:

A-række: 18 – 24,99
B-række: 24,99 – 29,99
C-række: 30 og opefter
Junior-række (minimum 4 juniorer)
Alle snit beregnes efter gældende snitliste i 2014

Startpenge:

A-række: 130 kr
B - og C-række: 110 kr.
Hold: 90 kr per hold

Præmier:

Der vil være pengepræmier, vinderpokal til cup samt pokal til bedste hold.
Desuden vil der være pengepræmier til de tre bedste i supercuppen.
Der vil være præmier i hver række efter de indledende runder.

Træning:

Der kan trænes alle ugens dage.
Kiosken er åben tirsdag og torsdag (efter kl. 18), samt fredag fra kl. 14.
Der vil ikke blive opkrævet træningsafgift.

Forplejning:

Der kan under hele stævnet købes mad og drikke samt is i kiosken.

Spisning lørdag: Lørdag aften holder vi som fællesspisning GRILLFEST!
Du står selv for grilningen, vi står for kød og tilbehør.
Der vil være pølser, kylling, koteletter samt bøffer.
Derudover vil der være brød, kartoffelsalat og grøn salat
Prisen for deltagelse i grillfesten er 80 kr, og så kan du spise alt det du vil!
Overnatning:

Strandparken Camping (Aalborg): 98 12 76 29
Danhostel Aalborg: 98 11 60 44
Nørresundby Idrætscenter: 98 17 43 66
Der er desuden mulighed for overnatning ved banerne i Skalborg.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske senest søndag den 10. juli 2015.
Der skal i tilmelding angives række og licensnr.,
Tilmelding til spisning lørdag aften sker sammen med tilmelding til spil.
Tilmelding kan ske mail til minigolfallan@gmail.com
Startpenge kan betales indtil 30 minutter før start.

Desuden:

Der spilles ”1’er spil” i indledende runder, hvor der vindes drikkevarer.
Bedste runde præmieres med 2 flasker vin samt en vandrepokal.
Alle 18’er runder præmieres med 300 kr – kontant afregning!

Vi ser frem til stort fremmøde af glade minigolfere til vores sommerstævne!

