
DREJEBOG 

BANKO I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND 
Forår og efterår – kl. 14.00 

Bemærk: Banko gennemføres kun ved deltagelse af 

min. 30 tilmeldinger fra ikke-bestyrelsesrelateret familier.  
Tilmeldte får direkte besked ved aflysning - hold også øje med vores hjemmeside Frydenstrand.eu 

 

Pris for deltagelse: kr. 25,- pr. person 

Pris pr. bankoplade: kr. 10,- 

 

SPILLEPLAN 

3 ordinære spil og så et ekstraspil 

Pause 

3 ordinære spil og så et ekstraspil 

 

ORDINÆRE SPIL 

Der spilles 6 ordinære spil med gevinst på 1+2+3 rækker. 

Gevinster: 

1 række: Chokoladeæske 

2 rækker: 1 fl. Hvidvin eller rødvin 

3 rækker: Gavekort på kr. 400,- (bestyrelsen bliver på forberede møde enig om, hvortil gavekortet skal gælde) 

Der er sidegevinst ved banko på alle rækker: 1 chokoladebar/nøddemix 

Er der flere med banko på samme række ved 1 eller 2 rækker: Vinder findes ved at trækkes lod 

med bankobrikker, den som har det højeste tal vinder. Ingen trøstepræmie 

Er der flere med banko på samme række ved 3 rækker: Vinder findes ved at trækkes lod med 

bankobrikker, den som har det højeste tal vinder. Taber får en trøstepræmie: 1 fl. vin 

 

EKSTRA SPIL 

Der spilles 2 ekstraspil med gevinst på 1+2+3 rækker. 

Gevinster: 

1 række: Chokoladeæske 

2 rækker: 1 fl. Hvidvin eller rødvin 

3 rækker: Købmandskurv (á ca. 500,- stk.) 

Der er sidegevinst ved banko på alle rækker: 1 chokoladebar/nøddemix 



Er der flere med banko på samme række ved 1 eller 2 rækker: Vinder findes ved at trækkes lod 

med bankobrikker, den som har det højeste tal vinder. Ingen trøstepræmie 

Er der flere med banko på samme række ved 3 rækker: Vinder findes ved at trækkes lod med 

bankobrikker, den som har det højeste tal vinder. Taber får en trøstepræmie: 1 fl. vin 

 

 

INDKØB 

Gevinster: 

8 Chokoladeæsker 

4 fl. Rødvin og 4 fl. Hvidvin 

6 gavekort fra Rødovre Centrum á kr. 400,- 

20 sidegevinster – blandet chokoladebarer/nøddemix 

2 købmandskurve á kr. 500,- hver (kurv 1: vin & chokolade. Kurv 2: øl & nødder) 

6 fl. ekstra vin (rød og hvid) 

Til salg/gratis: 

Kaffe 

2 fl. rødvin 

1 fl. hvidvin 

50 øl 

30 blandet sodavand 

10 vand 

evt. småkager (hvis der ikke er grundejere som medbringer kage) 

1 l. mælk  

Praktisk: Der indkøbes viskestykker, karklude og plastsække når beholdningen er for slidt/opbrugt 

 

PÅ DAGEN 

Nøgle hentes i Hallen. Bestyrelsen mødes kl. 13.00 i Lille Friheden og gør klar. Dørene åbnes kl. 

13.30, og der kan tages imod grundejerne og deres familier. 

Der skal laves: 

kaffe svarende til 1 pose 

3 kander the 

Øl, vand og vin sættes klar til salg på disken. Prisen er kr. 10,- pr glas vin/pr. øl/vand. 

 

 

Efter arrangementet ryddes der op og lokalet efterlades som ved overtagelse og nøgle afleveres 

retur i hallen. 


