Har du brug for flere tilmeldingsskemaer,
kan det hentes på vores hjemmeside:
www:koldingfirmaidraet.dk

Bowls

Invitationer

2020-21
Motionsafd. aug. 2020

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

Parkhallen, Fynsvej 49 - 6000 Kolding - Tlf.: 7553 3322 - CVR-nr.: 3960 3128
Giro: 1551-653 4104 - E-mail: kfi@koldingfirmaidraet.dk - www.koldingfirmaidraet.dk

Bowls er et spil, hvor målet er at rulle skævt vægtede eller lidt asymmetriske kugler kaldet bowls – nærmest til en noget mindre hvid eller gul kugle - kaldet JACK.
Formålet med spillet er, at placere sin kugle tættere på JACK end modstanderne.
Spillet spilles på et tæppe, der er ca. 13 meter langt og 2 meter bredt.
Alle kan deltage i spillet uanset alder og evt. handicap.
Kolding Firma Idræt har fornøjelsen at indbyde til: Turnering i BOWLS
Turneringen foregår mandage kl. 18.30 i Parkhallen, Fynsvej 49, Kolding
mandag den 21. september 2020 kl. 18.30.
19. april 2021.

start mandag den 21. september 2020

Firmaklubben / enkeltpersoner ................................................................. tilmelder

deltagernavne:
Fødselsdato

Medlemsnr.

Navn

Privat-adresse

Der spilles med hold på 4 personer. Deltagerne bliver hver
spilleaften inddelt i hold ved lodtrækning. Alle spillere på
holdene tildeles points således:
Vundet kamp:
3 points.
Uafgjort kamp:
2 points.
Tabt kamp:
1 point.
Ved sæsonafslutningen er den/de spillere med flest points
KFI-mester i BOWLS 2020/21.

Postnr

kr. 375,- / pr. person
Kolding Firma Idræt har afskaffet den tidligere regel om, at
alle deltagere skulle betale et særskilt årligt
medlemskontingent (i 2019-20 kr. 135,- pr. person). Det tidligere medlemskontingent er i år inkluderet i deltagergebyret.
For BOWLS-deltagerne i perioden 21.09.2020-19.04.2021.
Kolding Firma Idræt stiller bowls-kugler m.v. til rådighed.

Tilmelding (på vedlagte tilmeldingsblanket) skal, sammen
med deltagergebyret være: Kolding Firma Idræt,
Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding
Bankkonto: 1551 - 653 4104
i hænde senest mandag den 14. september 2020
Da BOWLS spilles med ”skæve kugler” og med ”skæv
turneringsform”, vil det være muligt at tilmelde sig og indgå i turneringen - efter den ovennævnte
tilmeldingsdato.
Med venlig hilsen
MOTIONSUDVALGET

program sendes til:

............................................................
Navn

……………................................................................................
…………………………………...…
tlf.nr.

adresse

………………..……………………………………………………..…………………………….
evt. e-mail adresse (god ide)

Ret til ændringer forbeholdes

