TUSIND TAK...
VORES DYBESTE TAK FOR STØTTEN TIL VORES " KÆMPE BANKOSPIL"
Det blev en helt forrygende aften, som vi på ingen måder turde tro på, men kun drømme om.
Omkring 120 glade mennesker (dobbelt så mange som sidste år) havde fundet vej til vores fantastiske skydebane i Dauglykke, for
at støtte det ungdomsarbejde, som vi brænder for at glæde vores børn og unge med.
Det skal absolut ikke være nogen hemmelighed, at vi alle i bankoudvalget var fantastisk stolte over, at kunne præsentere det
fantastisk flotte præmiebord. Et præmiebord, som naturligvis også både blev betragtet, anerkendt og ikke mindst rost til skyerne
af alle de mange deltagere.
Alle præmier samt sponsorer blev flot annonceret inden hvert spil - og alle blev på denne måde eksponeret enkeltvis, til stor jubel
fra alle vores deltagere.
Per Frost Henriksen (formand for fritids og idrætsudvalget i Fredensborg kommune) sørgede som opråber for, at vi alle kom godt
og sikkert gennem spillet, det amerikanske lotteri, samt diverse lodtrækninger.
Vi kunne, efter en hektisk, men super fantastisk aften, notere os et samlet overskud på over 10.000 kr!
Et beløb som ubeskåret går til sociale / træningsrelaterede arrangementer for alle vores dygtige børne- og juniorskytter, som
brænder for deres idræt, og som har lysten og ambitionen om, at blive endnu dygtigere til deres idræt.
ENDNU ENGANG TUSIND TAK FOR JERES BIDRAG OG JERES UVURDELIGE HJÆLP.
Vi håber, at I vil være ligeså imødekommende over for os, og vores initiativ en anden gang, som den velvilje der mødte os i år, i
vores søgen efter præmier.
De bedste hilsner
Dauglykke skytteforenings børne- og juniorafdeling
Vores generøse sponsorer:
FOA Nordsjælland, Humlebæk Planteskole, CapaSystems, McDonalds, TV2, Rosendahl, Slagter Bagger, Nybo
Planteskole, Café Dean & McQueen, Pistoldrengene, Strandvejens Optik i Humlebæk, Humlebæk Sport, Riemann
A/S, Renell Rengøringsservice A/S, Nybolig, bruunbruun.dk, morfars.dk, Avderød Catering, Wellness Nordic i
Humlebæk, Martin Witt, Jørgen Petersen, EBO Glas og Gjensidige Forsikring
HUSK OGSÅ AT BESØGE OS PÅ VORES WWW.DAUGLYKKE.DK OG PÅ FACEBOOK

