RB 27 Old Boys
Five-a-Side om juleanden
Søndag den 17. december holder vi liv i den gamle tradition, når HELE OLD BOYS
AFDELINGEN (30 + til ?) spiller Five-a-side om Juleanden. Tidspunktet er:

FRA 10:00 til 12:00 og så er der varm suppe bagefter i TUTTEN
Lidt praktiske bemærkninger: Mød op i ordentlig tid, så du er Omklædt og klar kl. 10:00
Det skal så vidt muligt ikke være lodtrækningsheld der afgør hvem der vinder, så der vil
blive trukket lod på en måde, så holdene sammensættes med lige mange unge og gamle
og stjernespillere og møvere.
Der er mulighed for at klæde om og tage bad, men da mange plejer at møde omklædt, og
så tager badet derhjemme, går vi direkte i TUTTEN og spiser, når kampene er færdig ved
12-tiden. Der er nok også mange, som trænger til en kold et-eller-andet 
Klubben giver et godt tilskud til arrangementet, men for ikke at slå bunden helt ud af
klubkassen, koster hele herligheden 30 kr. pr. mand. Så husk dem, eller ha’ mobilen med,
så du kan MobilePay’e. Overfør til 22 33 35 32 – Carsten Lindholm
Reglerne vi spiller efter er selvfølgelig Legendariske Flemming Andreasens Five-a-Side
regler, hvor der tælles sidemål, og LEGENDEN selv kommer selvfølgelig og speaker og
deler mandariner ud. Ellers er reglerne, at man kun tackler igennem på folk på samme
alder eller yngre (eller hvis man ved de kan li’ det) og så husker alle det gode humør, og at
vi spiller for at have det sjovt (og vinde!!) 
Af hensyn til dimensionering af Suppe-Kanonen og indkøbsmængder, så giv lige din
holdleder et pip om du kommer eller ej. Det er ikke bindende tilmelding men bare så vi
får lidt idé om mængderne. Kontaktdata er:
Unge Old Boys: Steen 61 30 90 02 eller Happel 22 22 64 93
Veteraner: Otto 22 86 10 41 eller Brøchner: 61 37 77 01
Grand Old Masters: Pølle 51 30 17 06 eller Flemming PVN 60 45 09 09
Søndagstrænere eller øvrige: Carsten Lindholm 22 33 35 32
Vær med til at sprede budskabet om søndag den 17. december, så vi bliver mange!
…..og har du en nabo, som burde komme og spille lidt Old Boys Fodbold så tag ham med.
VI SES!
Med Venlig Hilsen Ringe Boldklub Old Boys

