
Har du brug for flere tilmeldingsskemaer,  

kan det hentes på vores hjemmeside: 

 

www:koldingfirmasport.dk       Petanque      Invitationer 

Medlem af: Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) - & Kolding Idrætsråd (KI) 

 

……    

KOLDING FIRMA IDRÆT 
 

Parkhallen,  Fynsvej 49   -   6000 Kolding   -   Tlf.: 7553 3322   -   CVR-nr.: 3960 3128 
Giro:  9573-653 4104  -  E-mail: kfi@koldingfirmaidraet.dk   -  www.koldingfirmaidræt.dk 

Petanqueafd.  marts 2017 

mailto:kfs@koldingfirmasport.dk


Til hold-turnering i petanque. 
Petanque er en ideel firmaidrætsaktivitet, som kan dyrkes af alle 

uanset alder og køn - og så kan hele familien deltage. 

Turneringen foregår mandage i Seest Idrætspark, Holbergsvej 50. 

 

Turneringsstart:  Mandag den 24.april 2017 kl. 18.30  

     NB!! Opstart hvor vi træner og hygge  

         (Der er mulighed for at købe en grillpølse) 

     Turneringen starter mandag d. 1.maj 2017 

Rækker:     Double (2 pers. hold) 

         Hvis man ikke har en makker, er man velkommen til at møde  

         op mandag den 24. april. Så vil vi forsøge at hjælpe.  

         Såfremt der skulle være interesse for at øve sig, 

         kan dette lade sig gøre onsdage på samme tid. 

          

                                            Åben række 

         Som nyt i år — oprettes en række, hvor man hver gang  

                                            trækker en makker og en modstander. 

                       Man får point for at deltage i en kamp og ekstra point for 

                       at vinde en kamp. Tilmelder man sig ”åben række”, og denne 

         skulle vise sig - ikke—at blive oprettet, overflyttes man til 

                                            den normale turnering. 

 

Praktisk:      Kolding Firma Sport stiller petanque kugler til rådighed, men 

         deltagere må gerne benytte egne kugler. 

          

Deltagergebyr:     Double-hold: Kr. 370,- 

       Åben Række: Kr. 185,- 

         Der er præmie til vinderne. 

 

Alm. Bestemmelser:   Alle deltagere skal være medlem af Kolding Firma Idræt  

        (kr. 130,- pr. pers.)  

        det giver adgang til alle aktiviteter i perioden  

         01.07.16 – 30.06.17 

 

Tilmelding:     (På vedlagte tilmeldingsblanket)  

        Kolding Firma Idræt 

        Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding  

        1551 -  653 4104 
 

       SENEST mandag d. 24. april 2017 

 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

PETANQUEPETANQUE 
 
 

start mandag den 1. maj 2017 

 
Firmaklubben ............................................................................... tilmelder 

 

Deltagernavne: 
 

 
 

Program sendes til: 

 
 
...................................................    
            navn 

                                 ......................................................................................... 
                                                        adresse 

 

……………………………      ………………………………………………………………………………………. 
        tlf.nr.                                         evt. e-mail adresse 

 

 

         
 

Fødsels-

dato 

Medlemsnr. Navn Privat-adresse DB eller Å 

          

          

          

          

          

          

          

          

          


