Sydsvenska Bouleförbundet
i samarbete med
Malmö Bouleallians
inbjuder till
DM
8 juni – 9 juni 2019
foto: Dennis Paulsson

Även ”lilla DM” spelas i år på banorna utanför Bouletoftahallen

SPELPROGRAM
Spelstart båda dagarna 9.00
Lördag 8 juni MixedTrippel alla klasser
Söndag 9 juni Skytte Junior, Dam,
Öppen och V55

Anmälan och inbetalning DM-spelet
Anmälan klubbvis på SBF Online senast 3/6 2019
Betalningen, också klubbvis ska vara SSBF:s
bankgiro 5877–9109 tillhanda senast 3/6 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
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 27/5 2019

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

Spelplats: Bouletoftahallen
Genarpsgatan 6, Malmö

Lördag 8/6

Kött: Köttfärslimpa med kokt potatis, gräddsås och lingon
Fisk: Citronbakad alaskafilé med citronsås och dillslungad potatis
Veg: Vegetariska köttbullar med kokt potatis, gräddsås och lingon

Söndag 2/6

Kött: Pytt i panna med stekt ägg och rödbetor
Fisk: Pocherad fiskfilé med senapssås och potatis
Veg: Rotfruktspytt med stekt ägg och rödbetor

Pris:

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

Förbeställning av måltider görs - helst klubbvis - senast 27/5 2019 till
Lisa Köhalmi lisa58k@hotmail.com eller telefon 070-440 42 50
Betalningen ska vara SSBF:s bankgiro 5877–9109 tillhanda senast 27/5.

Ange tydligt vem och vad betalningen avser!

Välkommen!

