
Ta’ kegler fra start
Bowling 2018

Horsens Firma- 
og Familie Idræt

Til januar 2018 starter vi en ny turnering med bow-
ling. Målet med turneringen er HFI-mesterskabet, 
hygge, sjov og venskabelige dyster på bowlingbanen. 
Saml et hold på 3 personer (+ en udskiftningsspiller) 
– så er du klar til start. 

Alle er velkomne – både enkeltpersoner, familier og 
firmahold. 

Sæson, spilledage og -tider
Fra januar til maj og september til december.
Mandage og tirsdage mellem kl. 18.00-22.00.
Hver 4. uge spiller dit hold – altid på samme ugedag, 
men med skiftende tider på aftenen.

Hold og række
Der spilles i en mixrække, og dit hold skal bestå af et 
3-mandshold – 3 m/k’er + en udskiftningsspiller (må 
kun udskiftes i 2. omgang). I skal have både mænd 
og kvinder på holdet. En spiller må kun spille på ét 
hold fra samme firma. 

Regler
Der spilles i puljer med 6 hold. Hvert hold spil-
ler 10 kampe i turneringen. De 12 bedst placerede 
hold i turneringen bliver inviteret til dyst ved HFI-
mesterskabet, der spilles sidst i januar 2019. 

Udeblivelse fra kamp uden afbud resulterer i en bøde 
på kr. 200,-. Brug af ulovlig spiller (spiller på mere 
end 2 hold) resulterer i en bøde på kr. 100,-.

Pris
Kr. 2.000,- pr. hold (samlet pris for i alt 10 kampe).

Kontakt og tilmelding
Tilmeld hold på www.hofi.dk – under ”Bowling” og 
”Tilmelding” – eller via tilmeldingsblanket senest den 
27. oktober 2017.

Send udfyldt tilmeldingsblanket 
(1 hold pr. blanket) til:
Egon Jensen, Gartnervangen 22, 8740 Brædstrup – 
eller send en mail til ejensen815@gmail.com

Har du spørgsmål – så kontakt Egon Jensen 
på tlf. 40 73 92 82.
www.hofi.dk

HFI-mesterskabet i bowling – 
januar 2019
Til HFI-mesterskabet skal I spille med de samme 
personer på holdet, som deltog i turneringen i 
2018. Puljevinderne fra turneringen får præmier 
på sidste spilleaften i 2018.

www.hofi.dk
Følg os på Facebook: 
Horsens Firma- og Familie Idræt



TIL BOWLING 2018

Tilmelding

Horsens Firma- 
og Familie Idræt

Firmanavn og adresse:

Kontaktperson navn:

Tlf. (kontaktperson):

E-mail (kontaktperson):

Spilleuge og -dag (sæt x)
Lige uger Ulige uger Begge uger

Kun mandag Kun tirsdag Begge dage

Ønsker at spille i mix-pulje:

Nuværende pulje og nr.:

Skriv navn, adresse, postnummer, fødselsdag og -år for hver spiller på holdet:

HUSK! Ved flere hold udfyldes 
én tilmeldingsblanket pr. hold


