CypernVeteranerne DK
www.cypernveteranerne.dk

Tilmelding til Cypernveteran stævne den 20. august 2022

PÅ FLYVESTATION AALBORG
OBS! Husk, at stævnet er for alle cypernveteraner uanset holdnummer - samt jeres familier.
Der tildeles såvel 25 års og 50 års tegn til de berettigede veteraner.
Klik på ”Aktivér redigering” oven over skemaet, og udfyld venligst de grå felter. Klik ”Gem Som” og gem
blanketten på din Computer. Vælg Ny mail og vedhæft blanketten til en mail, som sendes til Kasserer, Palle
Stausholm, ps@cypernveteranerne.dk
• Du er først tilmeldt, når vi har registreret din indbetaling på foreningens konto.
Blanketten kan også udprintes og udfyldes med kuglepen og sendes til kasserer, Palle Stausholm, Pilegårdsvej 219,
8361 Hasselager.
Skriv venligst beløbet i de grå kasser til højre. Beløbet vil herefter blive udregnet under ”I alt kr.”.
Navn:
Hold Nr.:
Angiv KMP:
e-mail:
Mobilnr.

Skriv venligst beløb i de grå kasser til højre, derefter vil den samlede pris blive udregnet.
Vigtigt – brug tabulatortasten hver gang du skifter til et nyt beløbsfelt
Kontingent 2022: (Hvis du ikke har betalt i forvejen)
Deltagergebyr:
Spisning: lørdag aften
Morgenmad søndag: 2 rundstykker/smør/marmelade/ost, juice, kaffe/the
Overnatning i enkelt værelse, med bad
Overnatning i dobbelt værelse, med bad på gangen
Bestil Veteran Cap, - udleveres ved indskrivningen (så sparer du også portoen)!
Poloshirt
Skriv din str. i skrivefeltet (L –XL –XXL-XXXL)

Kr. 100,Kr. 50,Kr. 200,Kr. 50,Kr. 200,Kr. 300,Kr. 100,Kr. 200,-

I alt kr.
Pengene indbetales til Ringkøbing Landbobank på: reg. nr. 7670 konto nr. 6038736

Husk sidste tilmelding for værelser er d. 15. juli 2022
OBS. Værelserne vil blive tildelt efter princippet først til mølle!
•
•
•
•

Til de Veteraner, der kommer med tog, kør med til Lindholm station! Angiv ankomst tidspunkt på mobil.
4059 7986, - så vil I blive afhentet! - Husk, at I skal være let genkendelige
Til de Veteraner, der kommer med Fly til Aalborg Lufthavn! Angiv ankomst tidspunkt på mobil. 4059 7986,
- så vil I blive afhentet!
Husk, at I skal være let genkendelige
I er velkomne til at sende os jeres
rejseplaner på erik.tonny@hansen.mail.dk
Hvis det er muligt, vil det lette vor koordinering
meget, såfremt I kan afpasse jeres ankomst
til ca. kl. 10:00 – 11:00.
ALLE VETERANER MØDER IND FRA kl. 10:30 - 11:30

En Cypern Veteran går da med poloshirt og Veteran Cap

