Sydsvenska Bouleförbundet
inbjuder till DM 6-9 juni 2013
Precis som förra året spelas DM på Ljungbyhed Park
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.

SPELPROGRAM
Spelstart alla dagar 9.30
Torsdag den 6 juni; Mixdubbel alla klasser
Fredag den 7 juni; Singel alla klasser.
DM-skytte och SM-kvalskytte.
Tid meddelas på plats
Lördag den 8 juni; Dubbel alla klasser
Söndag den 9 juni; Trippel alla klasser

Startavgift: seniorklass 100: -/person juniorklass
25: -/person
Anmälan och inbetalning DM-spelet
Anmäl och betala klubbvis senast 31 maj
Anmäl först och främst via SBF Online
Ange namn klubb och klass på inbetalningen till
Bankgiro 5877-9109
Vid problem använd bifogat anmälningsblad som
mailas till kersti.lindelof@loberod.com

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

Praktisk information
I startavgiften ingår frukost alla dagar mellan 7.30 - 8.30
Lunch serveras varje dag mellan 11.00-14.00 i matsalen till ett pris av 80 kr.
På lördagskvällen inbjuder vi till en enklare buffé och trevlig samvaro till en kostnad av 100 kronor.
Buffén och luncherna måste förbeställas och betalas samtidigt med spelanmälan.
Caféet/kiosken har öppet så länge spel pågår. I övrigt normalt caféutbud.

Gör detta till ett mini-SM då det går att förbeställa logi på området senast 25 maj.
Beställning mottages av Kersti Lindelöf
Husvagnsuppställning 50: -/natt
Husvagnsuppställning med el 150: -/natt (max 15 platser)
Vandrarhemsboende exkl. sänglinne 220: -/person och natt. Detta boende liksom husvagnsplatserna
ligger precis vid banan och det röda huset.
På Hotellet kostar ett dubbelrum 845: -/natt utan frukost och på Ljunghusen kostar dubbelrummen
745: -/natt. Enkelrum kostar 695: -/natt utan frukost. Bokar ni två nätter i dubbelrum kostar det 1400: - eller
1200: - och om man vill boka 3 nätter kostar det 2325 kr på Hotellet och 2025 kr i Ljunghusen(Annexet).

Se även Klippans Kommun för boendetips
Tänk då på att vi serverar gratis frukost: Fralla, kaffe/te, juice och kokt ägg
Mat och boende
Buffé, lunch och boende beställs hos kersti.lindelof@loberod.com 0413-306 57 eller 0705-65 36 07 senast
den 25 maj. Var och en betalar själv lunch och boende genom att sätta in pengar på Bankgiro 5877-9109
också senast den 25 maj. Skriv tydligt vem och vad det gäller.
Frågor ställs till
Lisa Köhalmi tel. 0704-404250
lisa58k@hotmail.com
Kersti Lindelöf tel.0413-306 57
kersti.lindelof@loberod.com

Spelplats: Ljungbyhed Park Thulinvägen,
Ljungbyhed GPS: Lat.56.073 Long. 13.228

