Bowling er en sport, hvor ALLE kan deltage - også de der ikke er
høje, stærke eller hurtige.
Bowling er en meget social og familievenlig sport, som vi meget
gerne vil udbrede kendskabet til.
Bowlingklubberne BK Viborg og ST Viborg arrangerer
turneringen.
Resultater, m.m. lægges på hjemmesiden, som opdateres
løbende:

www.bowlinghallenviborg.dk
Det er helt GRATIS at deltage.
I skal som skole kun sørge for, at samle holdene, tilmelde dem og
få transporteret spillerne til
BOWLINGHALLEN VIBORG, Tingvej 3 - så klarer vi resten.
Tilmelding skal indeholde: Skolens navn, holdnavn, navne på
spillerne samt en kontaktperson (lærer)
Tilmelding via e-mail: bowlinghallenviborg@mail.dk
senest fredag den 16. november 2012.

Skoleturnering
i
Bowling
For 5. og 6. klasses elever i Viborg Kommune

Turneringsplan tilsendes skolerne pr. mail eller post umiddelbart
efter denne dato.
Turneringsansvarlig:
Martin Birk - Tlf. 8662 5599 - bowlinghallenviborg@mail.dk
Ret til ændringer forbeholdes.

Se også indbydelsen på www.bowlinghallenviborg.dk

INVITATION
Skoleturnering i BOWLING 2012-2013

- for 5. og 6. klasses elever
Bowlingklubberne BK Viborg og ST Viborg inviterer alle
skoler i Viborg Kommune til at deltage med ét eller flere
3-mands hold + 1 reserve.
Holdene må gerne være mixed drenge og piger.
Turneringen forventes at blive afviklet i 2 grupper over 6
spillerunder, hvoraf den første er en introduktionsdag,
hvor vi giver vejledning i spillet, hvilken kugle I skal
bruge osv.
1. gruppe starter tirsdag den
4. dec. kl. 16,00 - 17,15.

Der er pokal til vinderen, samt guld, sølv og
bronzemedaljer.
Alle, der deltager i skoleturneringen, kan få et
uforpligtigende

GRATIS MEDLEMSKAB
i en af klubberne, imens turneringen afholdes.
Dette er et valgfrit tilbud til dem, som gerne vil træne
lidt ekstra, prøve at være medlem i en klub, vide mere
om spillet og forbedre det til næste runde.
Nærmere info omkring træningstider og medlemskab af
klubberne vil komme, når I møder op til den første
introduktionsdag.
Her kan man melde sig i klubben og snakke med
repræsentanter fra klubberne.

2. gruppe starter torsdag den
6. dec. kl. 15,30 - 16,45.
Når I tilmelder jeres hold, så skriv hvilket tidspunkt der
passer bedst.
Begge grupper spiller 2 runder inden jul og 3 runder i
januar - februar.
De 3 bedste hold fra hver gruppe spiller en finalerunde,
som afholdes torsdag den 14. marts 2013.

www.st-bowling.dk

www.bkviborg.dk

