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Kære ESBC – medlemmer     

  

 

 

I denne langvarige Corona-tid har der måske været lidt mere tid end sidste år til at opleve 

efteråret med sine smukke farver og vinteren melder så småt sin ankomst med dalende 

temperaturer til de normale for årstiden. Vi håber, I alle er raske og passer på Jer selv. 

 

Som hvert år på denne tid skal I høre mere angående det kommende års EM stævne i Berlin, 

Tyskland, som er i uge 25, fra søndag den 20. juni til lørdag den 26. juni 2021. 

 

Sammen med dette brev får du: 

 

 Blanket for Tilmelding EM 2021 og bustransport, samt tilsagn om anvendelse af 

eventuelle billeder på hjemmesiden. 

 

 Betalingsinformation (vedr. betaling af spillergebyr/ hotel) 

 

 

ESBC Danmark giver et ekstra tilskud til deltagelsen i EM 2021, idet EM stævnet 2020 blev 

aflyst. Alle deltagere får derfor kr. 500.- i tilskud i år. Se også Betalingsterminer! 

Bestyrelsen arbejder på en fælles aften for det danske hold, mere derom senere. 

 

Depositum 

Depositum på kr. 1.000.00 bedes indbetalt senest den 10. december 2020 til ESBC konto 

via netbank. Tilmelding registreres når depositum er modtaget. 

 

Tilmeldinger  (hotelværelser,transport, tilsagn) skal sendes retur senest den 10. december 

2020 

 

Husk, det er vigtigt at have en rejseforsikring incl. sygeafbestillingsforsikring 

 

Hvis der er medlemmer, som har fået eller ændret e-mail adresse, bedes I oplyse den til 

kasserer Børge Keller.  

  

Check de mange gode oplysninger på ESBC´s nye hjemmeside : www.ESBC.dk  

 
 

 
 

 
        

https://www.esbc.dk/


 
 

Side 2/2 

 
Buskørsel 

    

          Vi har forhandlet følgende aftale med Københavns Bustrafik - Larsen Bus, vedrørende buskørsel til Berlin. 
Bussen kører direkte til hotel Park Inn med udrejse lørdag den 19. juni og hjemrejse søndag den 27. juni 
2021 
 
Bus fra  København: 
Bus med 59 pladser kr. 35.500 
Bus med 79 pladser kr. 39.500 
Bus fra Nordjylland: 
Bus med 52 pladser kr. 32.500 
Prisen per person vil derfor afhænge af, hvor mange pladser i bussen, der bliver besat. 
Hver person må medbringe 2 stk. bagage samt 1 stk. mindre håndbagage. 
Der vil blive opsamlingssteder både på Sjælland og i Jylland 
 

 
Betalingsterminer 

10/12 2020 Depositum vedr. EM 2021 kr. 1.000 pr. person   

Information Betaling for spillere kr. 1.740,00 

Betaling for gæster kr. 1.360,00 

  

15/2 2021 Restbeløb (Deltagelse – depositum – ESBC-

tilskud kr. 500.-) 

Opgørelse fremsendes primo februar 2021 

 

 

Information Betaling for fælles-arrangement, købte spillebluser og pins, 

beløbet vil fremgå af det i maj udsendte kontoudtog. 

 

 

Afbestillingsterminer 

Inden 1/3 

2021 

Hele beløbet tilbagebetales (minus 10 % bankomkostninger) 

Omfatter deltagergebyr samt hotel bestilt gennem ESBC Danmark 

Senest 1/4 

2021 

Der tilbagebetales 50 % af beløbet (minus 10 % bankomkostninger) 

Efter 1 /4 

2021 

Ingen tilbagebetaling 

  

 

Indbetaling til konto i Danske Bank, reg.nr.: 4310 kontonr.: 0016562947 

 

 

 

Bowling hilsener 

 

Birgit/ESBC-bestyrelsen  

 


