BREAKING NEWS
Krocket-maraton 2020

Arrangør: Sydvest Krocket

Kom og vær med til alletiders Krocket-arrangement: 1 døgn med krocket.
Alle (fra klubber i Sydvest) kan deltage uanset niveau.
Sted:
Nordenskov Krocketbane.
Spilletid:
Fra fredag den 3. juli kl. 14.00.
Mødetid:
15 minutter før spilletid.
Pris:
50 kr. (incl. Kaffe/te ad libitum) – betales ved ankomst.
Tilmeldingsfrist: 12. juni 2020.
Tilmelding til:
kimpanse@12move.dk
Der vil kunne købes pølser, vand, øl og rundstykker til rimelige priser.
Tilmeldte spillernavne tildeles tidspunkt. Der kan ønskes, på hvilket tidspunkt
og hvor mange gange, man ønsker at spille (om det skal være af flere omgange eller i træk), men der er ingen garanti for opfyldelse. Planen lægges på
hjemmesiden. Hvis der udvises extrem interesse, vil der under alle omstændigheder max blive 2 baner pga Corona. Først til mølle!
Der spilles i blokke af 2 timer, hvorefter de næste spillere overtager kuglerne
og spiller videre derfra. Ved lodtrækning før hver blok afgøres, hvilken kugle,
man overtager. Når en kamp er færdig, påbegyndes den næste umiddelbart
derefter.
Målet er, at spillet skal holdes i gang i et døgn.
Når det bliver mørkt, spilles der med lys i banesnoren og rundt om buebenene. Og MÅSKE pandelygte – hvem ved?
Der bliver mulighed for at opstille telt eller campingvogn ved banerne (uden
strøm), så der kan tages et lille hvil.
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Disse ting skal oplyses i mailen:
1. Navn, telefonnummer og klub.
2. Ønske om tidspunkt. Gerne 1. og 2. prioritet.
3. Om du evt. ønsker at spille i flere blokke.
4. Om du ønsker plads til telt / campingvogn.
5. Der vil formentlig blive pressedækning på og tages mange billeder, så du
skal tilkendegive, om du vil optages / fotograferes.
Ønske-tidspunkt
14.00-16.00
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00
24.00-02.00
02.00-04.00
04.00-06.00
06.00-08.00
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-14.00
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