
Gribskov Bueskytteklub og Bueskydning Danmark inviterer
Børn og ungdom til

Møllejagten 2016
Lørdag d. 16. Januar 2016 med start kl. 10

(fremmøde og opvarmning fra kl. 9.30)

i Helsinge Hallerne, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge

Der skydes 2 x 12 mål i følgende klasser:

Piko (kun 12 mål) – Nano, Mikro, Mini, Aspirant, Kadet og Junior
Piger og drenge skyder i samme klasse.

Der skydes 2 pile pr. dyr

Der vil være naturlyde under stævnet.

Stævneafgift  75 kr.
Kan betales kontant eller med MobilePay.

Tilmelding klubvis senest d. 7. Januar
til Frank på mail formand@gribskov-bueskytteklub.dk

Det er ikke tilladt selv at medbring mad og drikkevarer i Helsinge Hallerne, og I bedes derfor
benytte vedhæftede madbestillingsblanket til Cafe Mille.

Der er mulighed for buffet for både børn og forældre samt sandwich mm.



Møllejagt 16/01.2016

Buffet lørdag:

kogte æg
torskerogn

deller 
Kylling i karry med ris

salatbar:
råkost
ærter

tomater
agurk
majs

iceberg
dressing

og hjemmebagt madbrød
incl. isvand

80,00 kr. pr. person
Alle kan tilmelde sig, voksne som børn

– Der er tilmeldingsfrist til d. 8 januar og der skal betales ved 
tilmelding- den er bindende, send til mail: 
cafeen@helsingehallerne.dk, 

– Husk navn og tlf. nr.
– Betaling på 4845 4845291349 Danske bank.

Husk ved overførelse at skrive: Mølle- Dit navn     :fx Mølle-Camilla      

mailto:cafeen@helsingehallerne.dk


Lørdag d.16 + Søndag d.17 

Januar .2016  Møllejagt      
Navn:__________________
                                          Beløb__________________

Dette kan købes/bestilles begge dage:

Sandwich m/ forskelligt fyld:
Kylling:                                                   50,00 kr._____
Serrano:                                                   50,00 kr._____
Røget laks:                                              50,00 kr._____
Skinke og ost:                                         50,00 kr._____

Pølsehorn       1 for 12,00 kr.            2 for 20,00 kr. _____  
Frikadellebolle 1 for 12,00 kr.            2 for 20,00kr.______
Pizzasnegle       1 for 12,00 kr.            2 for 20,00kr.______

Pastasalat med kylling og bacon       50,00 kr._____

½ Sodavand:                                            20,00 kr.______
Faxe____    Cola_____       Free____  Zero_____ 

Kildevand:                                               10,00 kr.______

Der kan købes dagens ret :
Hakkebøffer med løgsauce og kartofler   65.00 kr.______    


