Open Dierens Kampioenschappen

Het toernooi wordt gehouden op;
Vrijdag middag en avond 2november
En zaterdag 3 november en zondag 4 november en zaterdag 10 november
Het streven is om elk dagdeel in (ong.4uur) te laten plaats vinden, dus geef ook een tweede keus op.
Het wordt gehouden in ons mooie kegelhuis aan de veerstraat 6 6953 BH in Dieren
Jullie gooien op 4 banen 4x 15 ballen.
Ik wil het toernooi in 4 klassen gooien.
Dames kl. A. 7.20 en hoger heren 7.80 en hoger
Dames kl. B 1 6.50 tot 7.20 heren 7.00 tot 7.80
Dames kl.B 2 6.50 tot 5.55 heren 6.00 tot 7.00
Dames kl.C.

lager dan 5.55 heren lager dan 6.00

De deelnemers die geen geldige bondskaart hebben en toch mee willen gooien neem dan
het gemiddelde van de laatste 6 kegelavonden mee.
Jeugd leden jonger dan 25 jaar niet op 4 november, omdat dan de nationale jeugd kampioenschappen zijn.

Inschrijven kan vanaf nu maar voor 20 oktober bij.
Het liefst per mail.
A.C. Flierman
H.B.Buyslaan 12
6952 BK Dieren
Tel. 0313-421543

E-mail: opendierens@gmail.com
Met vermelding van.
Voor en achternaam en adres.
Telefoon nummer en mail adres.
Dame/heer en geef het gemiddelde op wat op de jaarkaart 2018 staat.
Contact adres.
En welk dagdeel je wilt gooien.

Vr.mid. vr av. zat. Mor zat mid . zon mor. zon mid.
Geef ook een 2de keus op.

Je krijgt dan via de contact persoon bericht op welk dag deel je gooit.
De inschrijf kosten zijn € 7.50 per persoon te voldoen op rekening nummer NL49INGB066.0513.072 t.n.v.
Stichting Kegel Sport Dieren.
Namens de organisatie
Bertus Flierman

Inschrijfformulier voor de
Open Dierens Kampioenschappen 2018 2-3-4 en 10 november
De volgen de personen willen graag mee gooien:
Wel graag een 2de of 3de keus opgeven.
d gem. vr. vr. za. za. zo. zo
za. za.
/ jaark mi. av mo mi mo mi mo mi
h
2no 2no 3no 3no 3no 3no 10n 10n
Voornaam
Achternaam
2017
bertus

Contactpersoon.
Naam

:________________________________

Adres

:____________________________

Postcode/woonplaats :_____________
Telefoonnummer

:______________________

e.mail

:______________________

Club naam

:__________________________

