VETERANSPORT i TIK
Sæson 2018 - 2019

Har du lyst til at Bowle i den kommende sæson,
så er tiden inde for tilmelding og betaling nu…
Bowlingsæsonen er opdelt i 2 perioder:
1. periode er efterårssæsonen og dækker onsdag fra 29.08. 2018 til 12.12. 2018 og
Fredag fra 31.08.2018 til 14.12.2018. I alt 16 gange for begge dage.
2. periode er forårssæsonen og dækker onsdag fra 09.01.2019 til 01.05.2019 og
Fredag fra 04.01.2019 til 26.04.2019. Også her spilles der 16 gange for begge dage.
Der spilles altid fra kl.11.00 til 13.00, fredag og onsdag 11.00 -13.00, men aldrig på helligdage.
Der spilles i efterårsferien og i vinterferien.
Kontingentet for efterårssæsonen er kr. 700,- og kontingentet for forårssæsonen er kr. 700,Betaling for 1.periode (efterår 2018) kan for sidste års spillere betales TIK: G-salen, Parkvej 78, 2630 Taastrup
Mandag den 30. & tirsdag 31 juli 2018 kl. 10.00 – 12.00 eller ved at sende beløbet til netbank
DANSKE BANK reg.nr. 9570 konto 870 9300 eller på girokonto 870 9300
Husk at påføre navn & adresse, fødselsdag, samt tlf. nr. og e-mail adresse, plus de aktiviteter/ hold nr.
Du ønsker at gå til.
Sidste rettidige indbetalingsdato er 31.07.2018 ( husk at der er ekspeditionstid ved netbank mv.)
Hvis man ikke har betalt efter første spilledag, kan man ikke være sikker på, at der er plads på holdene.
For nye spillere er der kontingentindbetaling for efteråret 2018 i klubhuset
Tirsdag d. 13.august kl. 10.00 – 12.00 eller gennem netbank / giroindbetaling.
Betaling for hver periode er bindende !!!
Kontingent for den nye periode er Incl. gratis lån af bowlingsko samt bowlingkugle.
Veteransport spiller også i Pensionisternes Bowling Alliance (PBA) turnering, så hvis du har lyst at prøve kræfter
med andre klubber, koster det dig en Bowling spilletrøje.
Hvis du vil spille med i PBA. Bowling turneringen, skal du spille Bowling om fredagen. att.:Birgit Hansen
43996493 mail. birgithansen@mail.dk
Hvis du er interesseret i at prøve bowling, er der mulighed for at deltage enkelte gange, - såfremt der er plads.
Prisen er pr. gang kr. 50,00, men du skal være medlem af Veteransport.
Der spilles i Want2bowl Taastrupgårdsvej 8. 2630 Taastrup
Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme og deltage en af spilledagene…
Afbud meldes til: Marianne Kjeldsen tlf. 2336 2889 mail. mkjeldsen49@gmail.com
Knud Janum

tlf. 4399 1365 mail. janum@besked.com,
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