1 9:e säsongen!

Vi samarbetar med:
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Välj Sörbyängens Bouleklubb.
Du kan ansluta ditt spelkort hos ditt ombud
eller på svenskaspel.se/ungdomsidrotten

e

www.sorboule.s

PPRDUKTION: w w w . i l l u s t r a t i o n - r e k l a m . s e

TRYCK: www.tryckverkstan.se

Stöd oss när du spelar
hos Svenska Spel så
är vi med och delar
på 50 miljoner!
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Vi samarbetar med:

Samtliga turneringar är öppna för alla
spelare oberoende om man har licens eller ej.
Varje lag får dock bara ha en spelare med licens.

”Stora
Turneringen”
START v 20. Bilda ett lag med någon
kompis, granne, make/maka.

”Junior START v 20.
racet”

För ungdomar
upp till det år
de fyller 17 år.
Bilda ett lag med
någon kompis, granne eller syskon.

”Vuxen/
START
v 20. Bar
n”

Ett lag
bestående av en vuxen
och ett barn upp till 14 år.

Telefon 019-12 01 10 www.tryckverkstan.se

”Singel
mästaren”

Anmälda lag delas in i grupper där alla
START v 34.
möter alla. Det kommer att finnas några fasta
Öppen för alla oavsett
ålder eller kön.
speldagar för varje grupp. Kan man inte spela då
är det som vanligt att man får kontakta motståndarna.
Kom ihåg att det inte är på blodigt allvar. Det ska vara kul och socialt
att spela boule! Dessutom kommer samtliga lag att gå vidare till
slutspelet.

B o u le s lu tsp e let !

Måndag – fredag 10-14 augusti

073-844 92 05

Turneringarna är öppna för alla. Det enda som krävs är att du/ni är
medlemmar i SörbyÄngens Bouleklubb.
Medlemsavgiften erläggs senast
i samband med anmälan.

!
S
B
O

Sista anmälningsdag:
Medlemsavgift:		
				

Fredag 8/5
Senast 8/5 endast på

PG: 23 76 01-0

Fyll i bifogad anmälningsblankett och
skicka in enligt anvisningarna längst
ner på anmälningsblanketten.
(Kom ihåg att ange
lagets namn)
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Vi lottar lag och grillar.
Ta med det du vill äta/grilla och
dricka. Vi håller med grill.

datum och
tid

– Lördag 6 juni kl 18.30

Medlemsavgifter
2o15:

Vuxen:			125:-/år
Barn t.o.m. 14 år:
75:-/år
Familj:			250:-/år

plats

Boulebanorna bredvid
Lergöken

Välkomna!

– Väl mött till 19:e Boulesäsongen!
Lars 070-692 55 03 Birgitta 070-300 77 05 Agneta 070-996 73 06
Anette 070-555 94 69 Nils
070-585 42 95 Oskar 073-764 02 41
Leif 070-666 70 03 Fredrik 072-305 07 59 Magnus 070-311 19 45

…och har du inga klot
så finns det att låna.

Lämnas eller skickas senast fredag den 8 maj till:
Nils Hållén
Rudbecksgatan 61
702 13 Örebro
alternativt: nils.g.hallen@gmail.com

Personnummer ....................-.................... (ÅÅMMDD-XXXX)
					OBS! Alla 10 siffror.

E-post ...................................................................................

110/120		

130/140		

150/160

Alla ungdomsdeltagare upp till
14 år får en cool t-shirt när turneringen startar.
(förutsatt att medlemsavgiften är betald)
Ange tröjstorlek nedan.
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Adress .................................................................................. Postnummer .............................

Spelare 2 ............................................................................... Mobiltel ..........................................................

Personnummer ....................-.................... (ÅÅMMDD-XXXX)
					OBS! Alla 10 siffror.

E-post ...................................................................................

Adress .................................................................................. Postnummer .............................

Spelare 1 ............................................................................... Mobiltel ..........................................................

Lagets namn ...........................................................................

SingelMästaren

JuniorRacet

Vuxen/Barn

Stora Turneringen

(Anmäl bara ett lag på varje blankett – dra kopior av detta blad om du önskar anmäla fler lag)

Självklart vill vi vara med i sommarens
bouleturnering och anmäler följande lag:

