
 

 

 

                TURNERING 2018—19 

Ta´ kegler på bowlingbanen sammen med kolleger, venner og familie. 

Kolding Firma Idræt har en stor bowlingafdeling, hvor alle over 12 år kan spille med. 

Vi bowler, hygger med en øl eller vand og der sælges lotteri. 

KOLDING FIRMA IDRÆT 
Parkhallen,  Fynsvej 49   -   6000 Kolding   -   Tlf.: 7553 3322   -   CVR-nr.: 3960 3128 

Bank:  1551-653 4104  -  E-mail: kfi@koldingfirmaidraet.dk   -  www.koldingfirmaidraet.dk 
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BOWLING-UDVALGET                                                                                                    Maj 2018 

BOWLING-TURNERING 2018-2019 

 

Turneringen afvikles på onsdage og torsdage i Koldinghallerne, Ambolten 2-4 

Torsdag i ulige uger kan startes kl. 17:00 

 

 

Forventet start uge 35. 

Turneringsregler: Der spilles 2 serier pr. kamp – uden HCP.                                    

Et hold består af 3 spillere. 

Der må udskiftes op til 3 spillere på holdet på holdet efter 1. serie. 

En spiller, der har været anvendt på et hold, kan ikke deltage på andre hold. 

Reserver venligst 4-5 spillere pr. hold, så alle kampe kan afvikles med fuldtallige hold  

Der vil være mulighed for at tilmelde hold, som består af spillere fra forskellige firmaer. 

Ingen udsættelse af kampe 

Der spilles i serie, fra 1-8. Rækkeinddelingen foretages af KFI`s Bowlingudvalg. 

Der gives i alt 6 points pr. kamp: 

2 points for vunden hold-serie 

1 point for uafgjort hold-serie 

2 points for største keglefald pr. kamp 

Individuelle præmier på TOP 30 

Alle spillere skal være medlem af KOLDING FIRMA IDRÆT 2028-19 

PRIS PR. HOLD 1600,- kr.     BEMÆRK DEN NYE NEDSATTE PRIS. 

Send tilmeldingsblanket til: (også indscannet fil) 

Kolding Firma Idræt 

Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding 

kfi@koldingfirmaidraet.dk 

Tilmeldingsfrist  SENEST fredag den 15 juni 2018 

    Skriv venligst jeres ønske ang. Spilletid  og ugedag +lige/ulige 

mailto:kfi@koldingfirmaidraet.dk


 

 

Hold nr. 1 består af følgende spillere: 

 

 

 

__________________     ______________     ______________________________ 

      Kontaktperson               tlf.nr.             mail-ads. 

Hold nr. 2 består af følgende spillere: 

 

 
 

__________________     ______________     ______________________________ 

      Kontaktperson               tlf.nr.             mail-ads. 

Føds. 

dato 

Medl. 

nr. 

Navn Adresse Postnr.   

            

            

            

            

            

            

Føds. 

dato 

Medl. 

nr. 

Navn Adresse Postnr.   

            

            

            

            

            

            

Ang. program, se næste side 

BOWLING-TURNERING 2018-2019 

Tilmeldingen bedes udfyldt med blokbogstaver 

 

FIRMAKLUBBEN:…………………………………………………..………. tilmelder ……………..… hold 

Skriv venligst jeres ønske angående spilletid og ugedag + lige/ulige uger. 

VIGTIGT 



 

 

Firmaer med få ”aktive” bowlere kan danne et blandet hold. 

 

Er I spillere fra mindre virksomheder eller fra virksomheder som 

ikke har bowling på programmet, men står og mangler nogen at danne 

hold med, så ring til kontoret og snak med Charlotte.  

 

I skal selvfølgelig meldes ind i Firmaidrætten. 
 

Holdet skal godkendes af bowlingudvalget før sæsonstart. 
 

Har du brug for flere skemaer, kan det hentes på vores hjemmeside: 
 

www:koldingfirmaidræt.dk     Bowling     Invitationer 

FÅ DIT PROGRAM PÅ MAIL:  

  

mailadresse: ________________________________________ 

 

 PROGRAM SENDES TIL: 

 

  _______________________       ___________________________________________                                                   

   Navn         Adresse     


