SSBF Seriesammandrag, sammandrag 1 - 15 - 16 juni 2019

Lillens Vänner och Staffanstorps Bouleklubb i samarbete med
Sydsvenska bouleförbundet hälsar alla lag välkomna till årets seriespel lördagen den
15 juni och söndagen den 16 juni 2019.
Spelplats: Äpplegårdens Boule Center (Vi kommer att spela på Stanstorps skolans
fotbollsplan ca: 350m söder om ÄBC) Rättsvägen 1 245 41 Staffanstorp.
Tävlingsledning:
Lördag: Roland Persson SFF 070-662 59 28
Söndag: Anders Månsson LVÄ 070-959 94 40
Samling klockan 8.30. Spelstart klockan 9.00 båda dagarna
Anmälan av spelartrupp gör ni på SBF Online senast två dagar innan.
Enhetlig klädsel gäller.
Cafeterian tillhandahåller det sedvanliga utbudet så som kall och varm dryck av olika
slag. Smörgåsar som ägg & sill, köttbullsmacka med rödbetssallad samt ost- och
korvfralla. Kanelsnäcka och kondisbitar till kaffet. Godis för snabb energi. Korv och
hamburgare med tillbehör. Betalning kontant eller med Swish.
Dagens rätt: Lördag: Lunchuppehåll Max 45 min.
Skivad rostbiff med potatissallad o sallads tillbehör.
Vegetariskt – Falafel med tillbehör. Pris 70 kr inkl. dryck.
Dagens rätt: Söndag: Lunchuppehåll Max 45 min
Kassler med potatissallad o sallads tillbehör.
Vegetariskt Vegoburgare med tillbehör. Pris 70 kr inkl. dryck.
Beställning lagvis senast den 11 juni till Roland Persson, mona.roland@telia.com
Hjärtligt Välkomna hälsar Staffanstorps Bouleklubb och Lillens Vänner.
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Viktig information gällande spelplats, parkering och faciliteter.
Eftersom det bara finns 13 banor vid Äpplegården så spelas alla matcher på
Stanstorpsskolans grusplan ca: 350 m söderut från Äpplegården. (Blå rektangel på bilden)
Egna tält + stolar
Det finns gott om plats för
föreningarna att sätta upp medhavda
”partytält ” som skydd mot sol el.
regn.
Vi rekommenderar även att ni tar
med något att sitta på.
OBS! Varje klubb ansvarar själva för
sina tält. OBS!
Parkering kommer att ske i nära
anslutning till banorna. Skyltning
kommer att finnas.
Boende: Plats finns för 4 - 5 husbilar
och någon husvagn på ÄBC.
El endast för medicinska skäl.
Kontakt: Bernt på 070-172 55 10 för
bokning.
Vid spelområdet finns toaletter,
vattenpåfyllning, kiosk, grill, tält med
bord (inga stolar), sekretariat mm.
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