Sydsvenska Bouleförbundet
i samarbete med
Malmö Bouleallians
inbjuder till
DM
30 maj – 2 juni 2019
foto: Dennis Paulsson

I år spelar vi DM i Malmö, fyra dagar i rad på banorna utanför Bouletoftahallen.
Vår förhoppning är att det åter ska kunna bli en riktigt stor tävling och folkfest.
Nu ligger bollen hos er spelare.

SPELPROGRAM
Spelstart båda dagarna 9.00
Torsdag 30 maj MixedDubbel alla klasser
Fredag 31 maj Singel alla klasser
Lördag
1 juni Dubbel alla klasser
Söndag 2 juni Trippel alla klasser

Anmälan och inbetalning DM-spelet
Anmälan klubbvis på SBF Online senast 28/5 2019
Betalningen, också klubbvis ska vara SSBF:s
bankgiro 5877–9109 tillhanda senast 28/5 2019
Ange klubb och antal starter/klass på inbetalningen
Startavgift: seniorer 125 kr
ungdomar 30 kr (vid spel i
ungdomsklasserna)

Sydsveriges bästa
boulespelare och skytt
det blir du om du vinner, men
då måste du ställa upp

Praktisk information
Frukost:

I startavgiften ingår frukost samt vädergaranti.
Frukosten serveras kl. 7.30 – 8.30

Lunch:

Serveras kl. 11.30–14.00
Pris: 80: - kr inkl. smör, bröd, sallad och
måltidsdryck = vatten el. lingondricka.
Förbeställs och betalas enligt nedan.

Parkering:

Som vanligt utanför Bouletoftahallen.

Servering/kiosk: Har öppet så länge spel pågår.
Boende:

Intill spelplatsen finns möjlighet till husbils-/husvagnsuppställning
OBS! Begränsat antal platser!
För mer information kontakta Lisa

Vandrarhem eller hotell bokas av var och en.
Förbeställning husbils-/husvagnsplats görs till
Lisa Köhalmi, lisa58k@hotmail.com eller 070-440 42 50 senast 20/5 2019

Betalning till SSBF:s bankgiro 5877–9109 görs samtidigt.
Ange tydligt vem och vad betalningen avser!

Spelplats: Bouletoftahallen
Genarpsgatan 6, Malmö

Torsdag 30/5 Kött: Klassisk sjömansbiff med saltgurka
Fisk: Smörstekt panerad rödspätta med kokt potatis och remouladsås
Veg: Grönsaksbiff med rostat potatis och aioli
Fredag 31/5

Kött: Helstekt kotlettrad med potatis, gräddsås och pressgurka
Fisk: Panerad flundrafilé med kokt potatis, grönsaker och tartarsås
Veg: Rödbetsbiff med potatis, grönsaker och tartarsås

Lördag 1/6

Kött: Ugnstekt kassler med champinjonsås, serveras med ris
Fisk: Stekt strömming med potatispuré, lingon och skirat smör
Veg: Fylld zucchini med stekt potatis och salsa

Söndag 2/6

Kött: Kycklingschnitzel med stekt potatis, ärtor och skysås
Fisk: Sprödbakad fiskfilé med smörstekt potatis och dillmajonnäs
Veg: Vegetarisk schnitzel med stekt potatis, ärtor och skysås

Pris:

80: - inklusive bröd, smör, sallad och
måltidsdricka = vatten eller lingondricka

Förbeställning av måltider görs - helst klubbvis - senast 20/5 2019 till
Lisa Köhalmi lisa58k@hotmail.com eller telefon 070-440 42 50
Betalningen ska vara SSBF:s bankgiro 5877–9109 tillhanda senast 24/5.

Ange tydligt vem och vad betalningen avser!

Välkommen!

