
Velkommen 	l  Ældresagens Bowling  Torsdagshold. 

WWW. Torsdagsbowling.dk 

Vi spiller 12 gange pr. sæson og der spilles ikke i vinterferien / På-

sken  om foråret og ikke i e#erårsferien i e#erårs sæsonen. 

Der trækkes lod om spillemakkere inden start og der spilles med 3 

på hver bane. 

Datoerne  for spilledagene oplyses ved opstart af holdet. 

 

Vig�g!! Da vi skal betale for de baner vi har reserveret er det vig-

	gt at man melder a'ud senest om formiddagen inden der spilles. 

Afmelding kan ske pr. SMS eller  på Telefon 	l  

Freddy Arndt mobil: 22 41 32 61 

OBS !!!!!!!!!! 

Ved manglende fra melding vil der bliver opkrævet et gebyr på 25,

- Kr.   De.e beløb vil 	lgå Ska.ekisten. 

Ska.ekisten er en kiste kun for Torsdagsholdet og der indbetales 1 

Kr. for hver ”strike” man laver i de 3 serier.  

Pengene herfra bruges som 	lskud når vi holder afslutning med ”9 

Pins konkurrence ”  ”Præmier 	l bedste spillere i hver gruppe ” og 

e#erfølgende spisning/drikkevarer i Ældresagens lokaler i Viby. 

De.e arrangeres af Festudvalget der vælges e#er tur. 

Velkommen! 

Spille datoer på Bagsiden! 

Ældresagen ”WWW.Tordagsbowling.dk” 

Hold 713 Forår 2018 - Torsdag kl. 14.00 - 15.00 

 

SPILLEDATOER EFTERÅR 2018: 

Januar: 11–18-25 

Februar: 1-8-22     - 15 februar spilles ikke!    

Marts: 1-8-15-22   - 29  marts spilles ikke!   

April: 5  og 

Afslutning fredag 13 april ”9 Pins” Kl. 15.00-16.00  

Og frokost i Ældresagen Kl. 17.00-23.00 

- - oOo- - 

Torsdags holdet har deres egen hjemmeside:  

WWW.Torsdagsbowling.Dk  

hvor du kan se informa	oner—resultater - Billeder og diverse an-

det. 

Vi spiller i 3 grupper som kan ses på siden  og ved afslutningen er 

der Præmier 	l de 3 bedste i hver gruppe. 

Vi slu.er af med en ”9 Pins” turnering med handicap så alle har 

lige chance for at vinde. 

 

Der vil kunne ses aktuel liste på hjemmesiden samt diverse bille-

der. Siden laves af Helge  Vestergård 

 

Freddy Arndt  mail:  fma@stofanet.dk 


