Sydsvenska Bouleförbundet
inbjuder till DM 17-20 maj
Spelplats blir Ljungbyhed Park

SPELPROGRAM
Vi prövar ett nytt koncept.
Hela DM på samma plats.
Fyra dagar i följd.
Vår förhoppning är att det åter ska kunna
bli en riktigt stor tävling och folkfest.
Nu ligger bollen hos er spelare.
I startavgiften ingår frukost alla dagar mellan
7.30 - 8.30
På lördagskvällen bjuder vi på en enklare
buffé.
Lunch serveras varje dag till ett pris av 65 kr
(kostar egentligen 75 kr men distriktet
sponsrar med 10 kr). Buffén och luncherna
måste förbeställas samtidigt med
spelanmälan.
Kaffe hela dagen för 25:- / dag. I övrigt
normalt caféutbud.
Gör detta till ett mini-SM då det går att
förbeställa logi på området senast 30 april
Beställning mottages av Kersti Lindelöf.
Husvagnsuppställning 50:- / natt
Husvagnsuppställning med el 150:- / natt
(max 15 platser)
Vandrarhemsboende utan linne per natt och
per person 250:-. Detta boende liksom
husvagnsplatserna ligger precis vid den ena
banan och huset vi får låna.
Sen finns hotellboende också.
Hotell Ljunghusen med linne utan frukost
dubbelrum 695:-/ rum.
Stora Hotellet utan frukost
enkelrum 695:-/ rum
Stora Hotellet utan frukost
dubbelrum 895:-/ rum
Hotellet serverar frukost för 80:Tänk då på att vi serverar gratis frukost:
Fralla, kaffe/te, juice och kokt ägg

Spelstart alla dagar 9.30
Torsdag den 17 maj
Mixdubbel alla klasser
Fredag den 18 maj
Singel alla klasser
DM-skytte och SM
kvalskytte
tid meddelas på plats.
Lördag den 19 maj
Dubbel alla klasser
Söndag den 20 maj
Trippel alla klasser
Startavgift: seniorklass 100:- / person
juniorklass 25:- / person
Anmälan och inbetalning klubbvis
senast 7 maj.
Anmäl via SBF Online.
Vid problem använd bifogat anmälningsblad
som mailas till Kersti Lindelöf
Ange klubb och klass på inbetalningen
till Bankgiro 5877-9109
Även buffé och lunch måste beställas
senast 7 maj.
Frågor ställs till
Lisa Köhalmi tel. 0704-404250
lisa58k@hotmail.com
Kersti Lindelöf tel.0413-30657
kersti.lindelof@loberod.com
Spelplats: Ljungbyhed Park
Thulinvägen, Ljungbyhed
GPS :Lat.56.073 Long. 13.228

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

