Compagnie des Archers
du Chuffin
- Theux Field Theux 2008
Het comité van de "Archers de la compagnie du Chuffin"
wenst u en uw familie een heel gelukkig jaar 2008.
Wij nodigen u hartelijk uit voor onze 35ste internationale field, die
plaats zal vinden op 31 mei en 1 juni 2008 (bekende en onbekende
doelen.)
Opening : vrijdag van 18.30 uur tot 20 uur,
zaterdag van 7.30 uur tot 9 uur,
zondag van 7 uur tot 8 uur.
Vertrek van de pelotons: zaterdag om 9 uur 45,
zondag om 8 uur 45.
Begin van de inschrijvingen: 15 januari 2008.
De inschrijvingen moeten alleenmaar per e-mail gestuurd worden :

fieldtheux2008@msn.com
Vergeet niet uw naam, voornaam, leeftijd, lidnummer, categorie, nationaliteit en
club te vermelden. (indien u ploegen vormt, gelieve deze te vermelden)

Bedrag voor de inschrijving:
- 18€ voor 2 dagen, 48 doelen, jongeren 12€,
- 12€ voor 1 dag, 24 doelen, jongeren 8€

La Compagnie des Archers du Chuffin est une section de la Chevalerie de l'Ordre du Chuffin asbl
Secrétariat : Rue Hautrou, 10 - 4800 LAMBERMONT (Belgique) - Tél./Fax : 087/33.85.48
E-mail : cth@lfbta.be

Te storten op rekeningsnummer 068-2446464-54 van Cie des Archers du Chuffin
de Theux, met vermelding : "field Theux 2008, naam, voornaam, club".
Buitenland: IBAN rekening BE 42 0682 44 64 54 naam, voornaam, club, land.
BIC rekening TKCCBEBB
De inschrijving wordt rechtsgeldig zodra het bedrag op onze rekening is.

Daar het aantal deelnemers beperkt is , kunnen de inschrijvingen voor het uiterste
datum (10 mei) afgesloten worden.
Een wachtlijst wordt in dit geval opgesteld. Behalve in geval van overmacht zal
het bedrag vanaf 20 mei 2008 niet terugbetaald worden als u niet kan komen.
Meer inlichtingen (inschrijvingen) : neem contact op met Christian Hardenne
0498/573067.
Voor de kampeerders zal het terrein toegankelijk zijn vanaf 30 mei 2008
's morgens. We vragen u het voertuig (caravan, motorhome, tent, wagen) en het
plaatnummer te vermelden, zoals met of zonder electriciteit (max. 2 amp.).

Adres: Institut St Roch Marché,12 B- 4910 Theux
GPS : E 5.82114° N 50.52783°
Wegaanduidingen voorzien (hoofdwegen naar Theux).
Voor meer inlichtingen neem contact op met Philippe Goffard (clubsecretaris)
087/338548
Bij voorbaat bedankt voor uw begrip.
Sportieve groeten,
Het comité
Compagnie des Archers du Chuffin de Theux
Fieldtheux2008@msn.com

PS.: De schutters die hun inchrijving voor 15 januari hebben verzonden, worden
verzocht deze te bevestigen per hierboven e-mail adres. Bedankt.
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