
FirmapetanqueFirmapetanqueFirmapetanqueFirmapetanque    

Søndag d. 26. august 2018Søndag d. 26. august 2018Søndag d. 26. august 2018Søndag d. 26. august 2018    

    

Tid:                   mødetid kl. 9.00 spilstart kl. 9.30 
 
Sted:                AAIF petanquebaner, ved Natur Bornholm 
 
Spilleform:       puljespil, triple(3 spillere pr. hold), 
                        til dem der ikke har kugler, i kan låne hos os. 
 
Som noget nyt i år, er der ikke ASom noget nyt i år, er der ikke ASom noget nyt i år, er der ikke ASom noget nyt i år, er der ikke A----    og og og og B rækker, men der spilles med B rækker, men der spilles med B rækker, men der spilles med B rækker, men der spilles med 
1 aktiv spiller og 2 ikke aktive1 aktiv spiller og 2 ikke aktive1 aktiv spiller og 2 ikke aktive1 aktiv spiller og 2 ikke aktive    spillere på hvert hold.spillere på hvert hold.spillere på hvert hold.spillere på hvert hold.    
Der kan også være 3 ikke aktive spillere på et hold.Der kan også være 3 ikke aktive spillere på et hold.Der kan også være 3 ikke aktive spillere på et hold.Der kan også være 3 ikke aktive spillere på et hold.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Dagens ret, flæskestegDagens ret, flæskestegDagens ret, flæskestegDagens ret, flæskesteg    
Arrangør:         AA.I.F. Petanqueafdeling                             80 kr.80 kr.80 kr.80 kr.    
                        v. Lisbeth Sonne                                i i i i AakirkebyAakirkebyAakirkebyAakirkeby----HallerneHallerneHallerneHallerne 
                        Boderne 101, 3720 Aakirkeby                     kl. 12.00kl. 12.00kl. 12.00kl. 12.00 
                        Tlf. 29297880 
Tilmelding:       senest d. 18. august 2018 
                         på mail. lissan@pc.dk  
                        Regler bliver tilsendt de tilmeldte hold. 
 
Pris pr. hold:    150 kr. som bedes indbetalt på konto nr. 0650-8975734480 
                         eller mob. Pay  20275102 
                         Med oplysning om hvem der betaler. 
 
Der kan købes kaffe, kage, øl og vand ved banerne.               



TILMELDING: 
 

Firmanavn:_______________________________________________ 
 
Kontaktperson:____________________________________________ 
 
Email-adresse, og tlf. nr.____________________________________ 
 
Spillernavn:_______________________________________________ 
 
Spillernavn:_______________________________________________ 
 
Spillernavn:_______________________________________________ 
 
Sæt X ud for den person der har Sæt X ud for den person der har Sæt X ud for den person der har Sæt X ud for den person der har brug for at låne kugler.brug for at låne kugler.brug for at låne kugler.brug for at låne kugler.    
    
    
Tilmelding dagens retTilmelding dagens retTilmelding dagens retTilmelding dagens ret____________________________________________________________antal personer.antal personer.antal personer.antal personer.    


