Boulegetingarna i Tyringe
Har glädjen att tillsammans med
Svenska Bouleförbundet
Inbjuda till
Svenska Cupen V55 grundomgång
2–3 oktober 2021.
Spelplats: Getingboet, Kollingevägen 8, Tyringe.
Anmälan om närvaro: Senast 09.30
Spelstart efter samling och lagledarmöte: senast 10.00
Spelform: Poolspel enligt SBF, se nedan.
Domare: Ulf Ivarsson:
Servering: Av sedvanliga mackor, varm och kall dricka samt hamburgare och
korv från grillen. Till lördagen går det att beställa mat från vår leverantör,
Tyringe Mat och Catering. Söndag finns inte den möjligheten.
Meny: Fläskfilé med stekt potatis och kall sås, alt Spätta med mos och
remouladsås, alt vegetariska svampbiffar med stekt potatis och kall sås. Ingår
Lingondricka, knäckebröd, smör, sallad och kaffe efter maten. 110 kronor.
Beställes ENDAST klubbvis till Tårsten (se nedan) och betalas till
boulegetingarnas Bg 5721–1690 senast den 26/9.
För övernattning rekommenderas:
Tyringe Kurhotell: (15 min promenad till spelplanen) www.tyringekurhotell.se
Möllegården: (25 minuters promenad till spelplatsen) www.mollegarden.com
Frågor? Tårsten: lagerkvist.torsten@bredband.net eller 0733248419.
OBS! En klubb kommer att stå över första mötet på lördagen. Håll koll själv. När
lottningen kommer.

Välkomna!
Anmälda föreningar:
MPK La Boule d'Or (LBO)
Bouleföreningen Lillens Vänner
Sällskapet Quatre Boule
Simrishamns Bouleförening Sillboularna
Mbk Marieholms bouleklubb
D. E. la Boule
Tyringes BK Boulegetingarna
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Info från SBF till anmälda lag:
Till anmälda lag och arrangörer Svenska Cupen V55
Bifogat hittar ni fördelning av anmälda lag/spelort. 2 föreningar har avanmält sig den här veckan
vilket innebär att antalet lag stannar på 25.
På samtliga platser är det poolspel. För alla pooler är det tänkt att de två första omgångarna går på
lördagen och att skiljematcherna samt ”finalerna” går på söndag.
Lämplig start för poolspelet är 10.00.
Några lag har frågat om det är en eller två dagar, men det går inte att säga säkert.
De som förlorar två matcher på raken i poolerna är utslagna redan på lördagen, alla andra spelar
även söndagen.
Lottningen publiceras efter att sista betalningsdag passerats.
Ha en bra helg!
Vänligen
Tävlingskommittén
-----------------------------------Svenska Bouleförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm
tavlingskommitten@svenskboule.se

