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JM i Bjerringbro – 2015 
 

 
I Team Nørreå glæder vi os til at byde alle spillere, trænere og forældre velkommen til  
JM den 10-11. januar 2015. 
 
Vi syntes selv, at vi har rammerne og vilkårene til at lave et super stævne med forhåbentligt en 
masse gode kampe.  
 
Vi kan tilbyde følgende muligheder for bespisning og overnatning. 
 
Overnatning på Nørgaards Højskole 2 minutter fra spillestedet.  
-        Overnatning enkelt værelse med morgenmad. Kr. 500,- / person pr. nat 

-        Overnatning dobbelt værelse med morgenmad. Kr. 350,- / person pr. nat 

-        Overnatning dobbelt værelse med morgenmad, hvor 2 dbl. værelse deler bad/toilet.  Kr. 330,- / person pr. nat 

 
Overnatning på Egeskov skolen i klasse værelser 5 minutter fra spillestedet. 
-        2 overnatninger i klasseværelse med morgenmad 2 dage.  Kr. 150,- / person 

-        1 overnatning i klasseværelse med morgenmad 1 dag  Kr. 90,- / person 

 
Aftensmad: 
Lørdag aften serveres spaghetti/kødsovs med salat/ brød og saftevand. Pris: 75,- kr. 
Aftensmaden serveres og spises i Bjerringbro Idrætspark  
 
Spørgsmål og tilmelding skal ske til Tommy Jørgensen senest lørdag den 20. december.  
I bedes overholde denne dato.   
 
Venlig hilsen 
Team Nørreå  
Tommy Jørgensen 
Møller Andersensvej 1A, 8830 Tjele 22 32 14 47 – Tommyj@sport.dk 
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Tilmeldingsseddel. 

 
Morgenmad og overnatning lørdag-søndag Højskolen: ____ styk á 500,- kr.  i alt ________ 
Morgenmad og overnatning fredag-søndag Højskolen:____ styk á 1.000,- kr.  i alt ________ 
Morgenmad og overnatning i klasseværelse lør-søn.___ styk á 90. kr.  i alt ________ 
Morgenmad og overnatning i klasseværelse fre-søn.___ styk á 150. kr.  i alt ________ 
 
Aftensmad lørdag: ______styk á 75,- kroner              i alt ________ 
 
    Alt i alt______ 
 
Klub:_____________________________ 
 
 
Kontaktperson:_____________________ 
 
 
Telefon nummer:___________________ 
 
 
Email:____________________________ 
 

Beløbet betales lørdag ved dommerbordet.                                  Team Nørreå bordtennis 

 
    

 

   

 

 

    

 

              

Bjerringbro Idrætspark inviterer alle spillende 

deltagere gratis i svømmehallen.  

 

Tiderne er lørdag kl. 12-15.00 og søndag 10-16.00. 

 

Forældre, søskende og gæster betaler selv for at 

komme ind. 


