Välkommen till oss alla Damklubbar 1-2/8-19
Program:
Torsdagen den 1 augusti
Vi finns på hotellet från 12.00 – Ni bokar hotellrum direkt till hotellet. Tänk på att de släpper
alla ej bokade rum 30 dagar innan så boka i tid – se bifogat blad. Se även hotellets erbjudande
om bubbel och snittar på torsdagen innan vi går till banketten.
Vi samlas 17.30 i foajén för att gemensamt gå till festlokalen för Banketten. Där serveras en 3
rätters middag samt kaffe. Dryck inhandlas av var och en. De körtjejer som finns på plats
presenteras under kvällen. Vi bjuds på en härlig underhållning!
Närheten till hotellet gör att var och en bestämmer hur länge man vill vara med! Ev. finns
möjlighet till karaoke och disco efter showen.
Fredagen den 2 augusti
Frukost
10.00 transport till Oskar Kylin-Blom och Emilia Leo för rundvisning av deras anläggning
och kanske lite tips till kvällens tävlingar.
Oskar är årets kusk och även tränare till årets häst på Gävletravet (Antonio Tabac ) Emilia är
årets monteryttare samt årets lärling på Gävletravet. Samt årets komet på stora galan i
Stockholm!
(enkel fika ute på gården.)
Åter på hotellet serveras lunch och därefter har vi vårt årsmöte.
Egen tid tills vi åker till travbanan 17.00.
På travet är Parketten (vår VIP-avdelning ) reserverad för oss och där serveras vi en
kvällsbuffé.
Vi har att se fram mot härliga tävlingar med SM loppet som den absoluta höjdpunkten men
även Damklubbens Guldlopp (med en sele som pris till ägaren) som går i 2 försök och en
final (där ena försöket är reserverat för kvinnliga körsvenner) Vi har även en tävling där alla
damer lottas på varsin häst och vinner hästen får man pris. Pris även till alla vinnares vårdare
under kvällen
Efter travet går buss tillbaka till hotellet.
Alla anmälningar görs till Clarie Karlsson clara.papper@telia.com eller Annis Hedberg
ann-margret.hedberg@edu.sandviken.se och betalning sker till plusgiro 648984-3
Senast den 28 juni-19
kostnad 1200:-/person
Hotell 900/natt för ett dubbelrum se bifogat blad
Välkomna till oss!!
Gävletravets Damklubb

