Sluis, 10 augustus 2018

Betreft:

Clubkampioenschappen 2018

Beste leden,
Hieronder en bijgevoegd sturen we jullie informatie en inschrijfformulier voor de clubkampioenschappen 2018.
De data hierna wijken af van die in de evenementenkalender, een gevolg van een aantal
organisatorische aanpassingen.
De clubkampioenschappen zijn als volgt gepland:
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• Net als de afgelopen twee jaren worden de wedstrijden - tot de finales - gespeeld in
twee weekends en de tussen deze twee weekends gelegen weekdagen.
Voor zondag, 26 augustus staat ook de KidsFunDay (KFD) op onze banen gepland,
dus wedstrijden op die dag kunnen pas in de loop van de middag worden gespeeld.
• Finales van alle onderdelen worden gespeeld op vrijdagavond, 07 september.
• Etentje afsluiting clubkampioenschappen: zaterdag, 08 sept. ’18 (was: 01 sept.)
Je inschrijving voor deelname moet vóór 18 augustus worden ingeleverd via email (bestuurLTVS@gmail.com) of bij één van de leden van de TC.
De organisatie heeft dan nog één week voor het indelen van de schema’s en het afstemmen en overleggen met c.q. informeren van de deelnemers.
Het zou fijn zijn als in dit jubileumjaar van onze vereniging het aantal inschrijvingen
weer eens “ouderwets hoog” is. Dat kan gemakkelijk: als jij je inschrijft, werk je daar in
ieder geval aan mee.
Net als altijd worden de dubbels door de organisatie gevormd en wel zodanig, dat de
gemiddelde totale sterkte van de gevormde duo’s elkaar zo dicht mogelijk benaderen.
Ja, daar wordt weleens een inschattingsfout mee gemaakt, wie is perfect? Laat het je niet
weerhouden om in te schrijven, we hebben je er graag bij!!
Zie je het echt niet zitten om mee te doen, kom dan in ieder geval kijken en laat zien dat
je bij de club hoort, dat is voor iedereen prettig.
Met vriendelijke groet:
Bestuur LTVS
NB
Het internationaal vuurwerkfestival in Knokke-Heist wordt gehouden van 17 aug t/m 25 aug en
staat je inschrijving dus niet in de weg.

