Sydsvenska Bouleförbundet
inbjuder till DM
29 maj - 1 juni 2014

foto; Peter Johansson

I år spelar vi DM i Norra Åsum, fyra dagar i rad på Wendesvallen.
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 29 maj: Mixdubbel alla klasser
Fredag den 30 maj: Singel alla klasser.
DM-skytte och SM-kvalskytte.
Föranmälan på plats 8.30-9.30
Startavgift: 125 kr/30 kr
Kvalskjutning pågår 11.00–15.00
Lördag den 31 maj: Dubbel alla klasser
Söndag den 1 juni: Trippel alla klasser

Startavgift: seniorer 125 kr, juniorer 30 kr
Anmälan och inbetalning DM-spelet:
Anmäl och betala senast 19 maj
Anmälan via SBF Online
Betalning klubbvis
Ange namn klubb och klass på inbetalningen till
Bankgiro 5877-9109

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

Praktisk information
Mat
Frukost:

I startavgiften ingår frukost alla dagar och den serveras kl. 7.30 - 8.30
plus en överraskning och vädergaranti

Lunch:

Serveras kl. 11.00-14.00
Pris: 80 kr smör, bröd, sallad måltidsdryck och kaffe ingår.
Förbeställs enligt nedan.

Lördag kväll:

inbjuder vi till gemensam måltid.
Pris 100 kr
Förbeställs enligt nedan.

Caféet/kiosken:

Har öppet så länge spel pågår.

Boende:

Intill spelplatsen finns möjlighet till husbils-/husvagns-/tältuppställning
Priser:
Husbil/Husvagn, med el 100 kr/natt
Husbil/Husvagn utan el 50 kr/natt
Tält 50 kr/natt
Förbeställs enligt nedan

Vandrarhem eller hotell finns inte vid spelplatsen utan bokas av var och en.
Boendetips: Turistbyrån Kristianstad

Förbeställning av måltider och husbils-/husvagns-/och tältplats görs till
kersti.lindelof@loberod.com 0413-306 57 eller 0705-65 36 07 senast den 19 maj.
Betalning görs samtidigt till bankgiro 5877-9109.
Ange tydligt vem och vad betalningen avser.

Frågor ställs till
Lisa Köhalmi tel. 0704-404250
lisa58k@hotmail.com
Kersti Lindelöf tel.0413-306 57
kersti.lindelof@loberod.com

Spelplats: Norra Åsums Idrottsplats
GPS: Latitud: 55,9903 Longitud: 14,1426

Matsedel Lunch DM
Torsdag: Köttfärslimpa med kokt potatis, brunsås & lingon
Fredag: Fiskgratäng med dill & potatismos
Lördag: Skånsk Kalops med kokt potatis & rödbetor
Söndag: Medelhavskyckling med ris
Vegetariskt alternativ

Torsdag: Grönsakslasagne
Fredag: Grönsaksgryta med ris
Lördag: Grönsakspytt med rödbetor
Söndag: Medelhavsgratäng med quorn
Pris per portion 80 kr
Då ingår: smör, bröd, sallad, dryck & kaffe

Förbeställning av måltider görs senast den 19 maj till
kersti.lindelof@loberod.com 0413-306 57 eller 0705-65 36 07
Betalning görs samtidigt till bankgiro 5877-9109.
Ange tydligt vem och vad betalningen avser.

