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Hej 
 

Dette er den officielle invitation til SuperTræf søndag den 2. oktober kl. 11:00. 
Nr. 1-2-3 dame og herre plus alle officielle træf ansvarlige inviteres – ingen andre kan deltage. Man 
kan IKKE sende substitutter. 

Praktisk 
Det foregår på DKK’s baner i Fredericia, og det er gratis at deltage, lige bortset fra kørslen. 
DKU giver bropenge/færge til dem der krydser Storebælt efter regning. Send bilag til kassereren. 
Arranger dog gerne fælleskørsel. 
DKU sørger for at man kan komme under tag, og DKU sørger for noget at spise og drikke til frokosten 
efter de 2 første runder. 
DKU har også noget kage til kaffetid, men vi brygger ikke kaffe og the. Medbring selv dette. 
Husk: passende tøj og fodtøj til dagens vejr, samt kølle, kugle, kaffe/the og event. noget at sidde på. 

Spillet 
Der spilles lige som et normalt træf. 3 runder spil på 3 forskellige baner, og, alt efter deltagerantal, 
eventuelt også en tællerrunde. 
Der er præmie til nr. 1-2-3 dame og 1-2-3 herre. 

Kørsel:  
GPS: Hannerup Engvej 1 A, 7000 Fredericia. 
 

Lokale fra andre steder i Fredericia formodes at vide hvor Hannerup er.  
 

Fra nord, syd, øst og vest:  
Kør af motorvejen ved Fredericia tættest på Lillebæltsbroen (afkørsel nr. 59). Kør mod Fredericia. 
Efter ca. 2,5 km har man lystbådehavnen på højre side, og inde til venstre er der et åbent område med 
fodboldbaner m.m. Det er der DKK har hjemmebane. 
Man skal altså dreje til venstre inden det næste lyskryds og endnu engang til venstre 150 m henne. 
Der er parkering ved FFFIF’s klubhus. 

Tilmelding 
Tilmelding (senest torsdag d. 29/9) og anden kommunikation skal gå via Peter L. Christensen,  
tlf. 29 93 91 17 eller mail peter@krolf.dk 
 

Peter L. Christensen 
DKU sekretær 


