
Bowling 2019
       Horsens Firma og Familie Idræt 

Bowlingudvalget

Bowlingudvalget i Horsens Firma Idræt kan nu meddele, at der starter en ny turnering til Januar

Alle kan deltage ,firmaer familier og enkelktpersoner.

Spilletidspunktet og dage bliver mandage og tirsdage mellem kl. 18,00-22,00.

de enkelte hold skal spille ca. hver 4 uge (altid samme ugedag men skiftende tider). 

Der bliver tale om 3 mandshold + udskifningsspiller

der må kun udskiftes i anden omgang

det hele er Mixet rækker  det vil sige et hold kan bestå af 3 herre eller 3 damer eller blander herre og damer.

Hver enkelt spiller må spille på 2 hold fra samme firma

så alle der har lyst kan få muglighed for at deltage.

Regler

Der spilles i puljer med 6 hold   hver hold spiller 10 kampe til en samlet pris af 2100 kr.

P.G.A. prisstigning i bowlingcenteret

De 10 højeste i hele turneringen vil blive indbudt til HFI Mesterskabet. Som spilles sidst i Januar 2019

Dato og tidspunkt kommer senere

Udeblivelse fra en kamp uden afbud koster 200,00 kr. i bøde. .

Ulovlig spiller en bøde på 100 kr.

en ulovlig spiller er en spiller der har spillet på mere end 2 hold

HFI mesterskabet.

HFI mesterskabet skal spilles af de samme personer som har spillet på holdene i år 2018, der må ikke spilles

med nye spillere. Puljevinderne vil få deres præmier udleveret til HFI Mesterskabet sidst i Januar 2019

Tilmeldingen kan ske på .

 HFI´s hjemmeside som er www.hofi.dk (Bowling og tilmeldinger,) der så to mugligheder 

i kan tilmelde jer almindelig eller Electronisk, 

(almindelig udfylder i og printer ud og sender til en af de nedenstående adresse)

 (Electronisk udfylder i og trykker send) og sendes til nedenstående adresse

Egon Jensen Gartnervangen 22. 8740 Brædstrup
i kan også sende på mail som er ejensen815@gmail.com

Senest Fredag den 14 December.  kun et hold pr tilmeldingsliste.

Yderlige spørgsmål så kontakt Egon Jensen på tlf. 40 73 92 82

Med sportslig hilsen 

Bowlingudvalget


