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Den 6. maj 2014 

Kl. 19.00 – 21.00 
 
På Kirkepladsen  

I Hvirring 

INFORMATION OM DYT BANKO 

Flemming spejderne  

afholder igen i år  
DYT BANKO - en 

tradition som star-
tede i 2005. 
 

Konceptet, som al-
lerede første år blev 

landskendt, har 
igennem 9 år til-
trukket folk fra fjern 

og nær. Alle for at 
deltage i en utradi-

tionel og hyggelig 
aften i spejdernes 
tegn. 

 
Flemming spejderne  

skal på en sommer-
lejr for hele spej-

dergruppen, og for 
at kunne lave nogle 
fede aktiviteter for 

spejderne er der 
brug for noget øko-

nomi, derfor går 
overskuddet fra Dyt 
Banko i år til den 

gruppens sommer-
lejr. 

 
Ønsker I at hjælpe 
os, og få gavn af 

denne omtale, så 
kontakt os snarest 

muligt. 
 
Alle sponsorer vil 

blive nævnt under 
arrangementet i for-

bindelse med gave-
overrækkelserne.  

...DYT BANKO!...DYT BANKO!  
Flemming Spejderne afholder den 6. maj 2014 drive-in banko  
under navnet DYT BANKO. Konceptet går i alt sin enkelthed ud på, 

at man spiller banko fra sin bil. Har man banko dyttes i hornet og 
katastrofeblinket sættes i gang. Arrangementet er tiltænkt hele  

familien som et sjovt alternativ i en stresset hverdag. 
 

Under arrangementet vil der kunne købes is, pølser, sodavand, 
kaffe og kage. 

Noget for noget 
 

For at kunne få et sådan arrangement op at stå, kræves en  
masse engagerede ledere. Ligeledes er der brug for god omtale  

og præmier til bankospillet. Alle disse ting har vi arbejdet på  
længe, og er nu klar til at søsætte. Vi sørger for omtale, selve  

arrangementet og at der forhåbentlig kommer op mod 100 biler 
med masser af folk i. Det vi mangler er gode præmier til vinderne.  

Bliv sponsor 
 

Hvis I har lyst til at hjælpe os med arrangementet og sponserer en 
gave eller to, er vi yderst taknemmelige. Vi lover til gengæld at 

gøre tydelig opmærksom på hvor præmien kommer fra, og sørger 
samtidig for at den bliver leveret til vinderen. 

 
Vi har ingen begrænsninger på hvilken slags præmier der kan vin-

des i bankospillet, men håber I vil tænke over at det er et familie-
arrangement.  Om præmien er af fysik karakter eller et gavekort 

er underordnet. 

På forhånd tak! 
 

Vi håber det kan have interesse for jer, 
at sponsere en præmie til DYT BANKO 

arrangementet, og glæder os til at høre 
fra jer. På forhånd tak for hjælpen. 

 
   Venlig Hilsen 

 
  Flemming Spejderne 

  Uffe Ross Pedersen  

Uffe Ross Pedersen, Fruens Kirkevej 2, 8762 Flemming, Tlf: 40 72 84 96 - dyt@dytbanko.dk - www.dytbanko.dk 


