A SKER SKØYTEKLUBB

Asker Skøyteklubb
Postboks 336
1371 Asker
org.nr. 983.528.805

Asker, 10.8.2014
Til: Nåværende og tidligere Medlemmer i Asker Skøyteklubb med familie / ledsagere
Re: 50 års jubileum Asker Skøyteklubb - invitasjon Jubileumsfest – 20.september 2014
Asker skøyteklubb ble stiftet i 1964, og fyller 50 år. Vi regner med at du har mange gode minner til
det du har opplevd sammen med andre i klubben, og at du ønsker å bli med oss for å feire
klubbens jubileum. Vi har med dette gleden av å ønske deg/dere velkommen til markeringene.
Lørdag 20.9 fra kl.10 – ca kl.14 vil det være stand med presentasjon av klubben under
Askerdagene i Asker sentrum. Her vil vi presentere klubbens løpere og aktiviteter.
På kvelden kl.19 vil det bli holdt en jubileumsmiddag på Thon Vettre hotell.
Her vil vi det bli servert 3-retters middag, drikke til maten, kaffe og kake. Hyggelig samvær med
gamle og nye medlemmer, representanter i norsk skøytesport både nasjonalt og lokalt, og lokale
støttespillere. Selvsagt vil det mimres i ord, film og bilder om klubbens 50 års historie i Asker fra
Føyka til Risenga. Sendt oss gjerne noen bilder fra din tid i klubben på mail.
Vi har fremforhandlet med Thon Vettre hotell kostnad kr.355 til middagen med kaffe, og ved
inngangen selges drikkebonger fra hotellet – også med hyggelige priser (i tillegg er det selvsagt vann
på bordet). Dette arrangementet har en aldergrense på 18 år.
Er det ønske om overnatting vil dette være mulig: Thon Vettres jubileumspakke (kr.750 pr rom inntil 2
pers inkl.frokost). Referer ved bestilling til avtalen med skøyteklubben. Dere kan også sende bestilling
via oss senest 15.9.2014.

Søndag vil det bli Aktivitetsdag på Risengabanen fra kl.11 – ca kl.15.
Her er det ingen aldersgrense, slik at alle kan bli med! Deltakere blir delt inn i lag på kryss og tvers
og de er mange ulike aktiviteter for enhver. Det serveres lunsj, og deltakelse er gratis for alle.
Her håper vi at flest mulig tar seg tid til å bli med på aktiviteter og litt å spise denne formiddagen.
Program og informasjon vil man i god tid før dagen kunne lese mer om på klubbens nettsider.
www.skoyteklubb.no
Fint å få en tilbakemelding om deltakelse på middagen innen 1 september.
Vi ønsker også å registrere interessen for deltakelse søndag p.g.a innkjøp. Etterpåmeldinger er
helt greit, men sene påmeldinger gjør vår planlegging vanskelig.
Vi gleder oss til denne markeringen og håper å se deg.
Med vennlig hilsen
Pieter Paul Furnée, leder
pieterpaul@boxs.no, mob: 4666 0864

