
Vejle Firma Idræt er klar med den 28. sæson  
Turneringsafvikling: 
Der spilles én kamp (1 time ) hver anden 
uge, enten tirsdag eller onsdag kl. 17-18, 18
-19 eller 19-20.  
(Husk: I kan ønske en fast tid/dag)  
 
DET ER ET KRAV AT I HAR MIN. 

2 ØNSKER TIL SPILLETIDSPUNKTER 
PÅ JERES TILMELDING  

Handicap 
For at sikre, at alle har en chance,  
spiller vi med handicap, som ændrer 
sig fra gang til gang.  

Resultater: 
fra hver spilledag kan straks ses efter 
kl. 20.00 på vor hjemmeside  
  

Bymesterskab: 2.maj  2019 
De 16 bedste hold (uden handicap) 
Dato vil blive oplyst ved sæsonstart
( inddeles i to forskellige puljer ). 
Glæd jer til en rigtigt hyggelig aften 
Deltagergebyr : 75 kr. pr. person 

Medlemskontingent 
For at deltage i Vejle Firma Idræts aktiviteter kræves et personligt medlemskab.  

Det koster kr. 75,00 og kan bestilles sammen med jeres tilmelding. Medlemskontin-
gentet  gælder også til alle andre idrætsaktiviteter under Vejle Firma Idræt. 

 

Alle kan være med 
Det er ikke et krav, at man kommer fra et firma.  
Man er meget velkommen til selv at danne sit hold; det kunne være gode 
kammerater, naboer eller lignende.  
 

Turneringsgebyr 
Pris pr. hold kr. 1.895,00 excl. skoleje. 

Tilmelding: 
Senest tirsdag d. 21. august 2018 
Tilmeld KUN via vor hjemmeside  

www.vfi.dk 
 
Mulighed for betaling via MobilePay  
 

Bowling 2018/19 Fordele : 
Turneringsstart: 
Vi begynder i uge 36 / uge 37 og  
slutter ultimo april  

 
  
10 Turs kort til Bowl ´n´Fun  ( Har du kort fra indeværende sæson - 
kan de stadig bruges hver søndag i hele sommerpausen - Gælder til 
31. august.    

  
 
 
 
 
 
 
Forhøjede præmier i hver pulje 
                           

 
 
 
 
 

 
 
Desuden som sædvanlig medaljer til spillerne på 1. 2. og 3. pladsen 
 
 
 

1. præmie = 5 x Buffet og Bowling  fredag eller lørdag i Bowl ´n´Fun             

2. præmie = 3 x Buffet og Bowling onsdag eller torsdag i Bowl ´n´Fun 

3. præmie = Gratis banetime på valgfrit tidspunkt i Bowl ´n´Fun 

Alle, som er tilmeldt og har betalt  både bowlinghold og medlems-
kort senest 20. august får et 10 turs kort til bowling på søndage  -  
værdi kr. 1.450,-  pr. medlem 
Tag familien, dine venner eller naboer med til bowling om  
søndagen.  

Yderligere information :  
 
Karsten Lillebæk, 22 16 11 22 
email : formand@vfi.dk  


