
Vejle Firma Idræt er klar med den 21. sæson og er selvfølgelig Vejles bedste firmaturnering . 

Pga. sammenlægningen af  Pletten og Bowl ´n´ Fun er Pletten lukket pr. 1. Juli.  

Vi rykker derfor tilbage til Bowl ´n´Fun, men vær ikke nervøse for det.  

Turneringsafvikling: 
Der spilles én kamp (1 time ) hver anden uge, 

enten tirsdag 17– 20 , onsdag  17-20 eller 

torsdag  17 - 18  NYHED  

(Husk: I kan ønske en fast tid/dag) som altid ) 

Handicap 

For at sikre, at alle har en chance, spiller vi 

med handicap, som ændrer sig fra gang til 

gang.  

Resultater: 

Vil være ophængt i bowlinghallen samt 

være på vor hjemmeside samme aften.  

Bymesterskab 2012  

De 16 bedste hold (uden handicap) spiller 

Torsdag d.  26. april om Bymesterskabet  

( inddeles i to forskellige divisioner ). 

Glæd jer til en rigtigt hyggelig aften 

Medlemskort 

For at deltage i Vejle Firma Idræts aktivite-

ter kræves et personligt medlemskab. Det 

koster kr. 75,00 og kan bestilles sammen 

med denne tilmelding. Medlemskortet  

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.  

Hvis du ikke har et hold, men alligevel gerne vil deltage, skal vi nok finde og  

sammensætte et hold til dig.  

Turneringsgebyr 

Pris pr. hold kr. 1.795,00 excl. skoleje. 

Tilmelding: 

Senest onsdag d. 17. august 2011 

Tilmeld  jer via vor hjemmeside www.vfi.dk.  

eller send en mail på  jette@vfi.dk 

Bowling 2011/12 

Yderligere information: 

Jette Lillebæk:            

             

Karsten Lillebæk:       

             

Flotte fordele : 

Turneringsstart: 

Vi begynder i uge 36 / uge 37 og  slutter 

i medio april måned. 

VFI's bowlere vil i den nye sæson opleve følgende fordele : 

              

10 Turs kort til Bowl ´n´Fun   

             Alle, som er tilmeldt og har betalt medlemskort senest 17. .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.  

             Du får nemlig  10 gratis banetimer. I kan være max. 6 spillere pr. bane.  

             Du bestemmer selv hvornår og hvor mange klip du vil bruge hver gang.  

      Et klip er en bane. 10 turs kortet gælder fra du har fået dit medlemskort 

             til 31. august 2012.                                                      

 

Forhøjede præmier i hver pulje 

             Gavekort til Bowl ´n´Fun nyeste flotte restaurant  ( 1. og 2. pladsen ) 

                          1. præmie = 1.000 kr.  

                          2. præmie = 500 kr.  

                          3. præmie = Gratis banetime på valgfrit tidspunkt. 

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

 

Rundepræmier 

             Hver 14. dag findes en rundevinder. Det er den person der laver den  

             største serie incl. handicap.  Præmien er et gavekort til 2 personer til Bowl ´´ 

 

 

Gratis banetime i august måned 

             Tilmeldte hold, som har betalt senest 20. juni får,  

             en gratis banetime i august på valgfrit tidspunkt.  

              

VFI-bowlere på Vejle Stadion 

             Alle tilmeldte VFI-bowlere inviteres gratis til en af VB's hjemmekampe i  

             efteråret, hvor de vil blive placeret i et særskilt VFI-afsnit. 

 

Rabat på baneleje uden reservering ( indtil kl. 17.00 - 85 kr. efter kl. 17.00 145 kr. 

pr banetime ( indtil 6 personer pr. bane )  

20 93 61 22 

email: jette@vfi.dk 

22 16 11 22 

email: info@vfi.dk 

Danske Bank 2 vandt guld medaljer i 

pulje 8  i den netop afsluttede sæson 



 

Firmabowling 

2011 / 12 

 Vejle Firma Idræt 
www.vfi.dk 

75 815 815 

Vejle Firma Idræt tilbyder også: 

• Badminton 

• Billard 

• Bridge 

• Dart 

• Fiskeri 

• Fodbold 

• Seniorpetanque 

• Skydning 

Kig ind på vor hjemmeside www.vfi.dk 

eller kontakt os på 

75 815 815 

Vejle Firma Idræt 
Nørrebrogade 30 

7100 Vejle 

Vejle Firma Idræt  har byens bedste  
firmaturnering med over 20 års erfaring.  



Markér evt. med tal 1. 2.  og 3. ønske  

Tilmelding til Firmabowling 2011/2012 
Firma: 
 

Telefon: 

Adresse: 
 

E-mail (SKAL UDFYLDES ) 

Postnr./By 

 
Kontaktperson : 

Antal aftenhold ______ á kr. 1.795,00 = __________ 

Antal medlemskort ______ á kr. 75.00 = __________ 

Betaling - sæt X  Send faktura ( gebyr Kr. 50,00 )  Bank 7030 0000200816 - Sydbank 

Tilmelding sendes til VFI-Bowling c/o Jette Lillebæk, Snareager 21, 7120 Vejle Ø  

SENEST ONSDAG D. 17. AUGUST 

For– og efternavn Snit  

hvis ny 

 

Udfyld fød-data 
For– og efternavn Snit  

hvis ny 

 

Udfyld fød-data 

         /      /        /      / 

         /      /        /      / 

         /      /        /      / 

        /      /        /      / 

Husk at udfylde fødselsdata samt vedlægge Kr. 75,00 for de spillere, der endnu ikke har tegnet eller fået  

fornyet medlemskab af Vejle Firma Idræt for 2010/2011 ( gælder 01.05.10 - 30.04.11 ).  

Markér med tal 1. 2.  og 3. ønske  

Markér evt. med tal 1. 2.  og 3. ønske  Markér evt. med tal 1. 2.  og 3. ønske  

For– og efternavn Snit  

hvis ny 

 

Udfyld fød-data 
For– og efternavn Snit  

hvis ny 

 

Udfyld fød-data 

       /      /        /      / 

        /      /        /      / 

        /      /        /      / 

        /      /        /      / 

Hold 1 17 18 19 

      

      

  

      

Ulige  Lige  

Ulige  

Tirsdag:  

Onsdag:  Lige  

 

Uge (sæt evt. X) 

Torsdag:  Ulige  Lige   

Hold 1 17 18 19 

      

      

  

      

Ulige  Lige  

Ulige  

Tirsdag:  

Onsdag:  Lige  

 

Uge (sæt evt. X) 

Torsdag:  Ulige  Lige   

Hold 1 17 18 19 

      

      

  

      

Ulige  Lige  

Ulige  

Tirsdag:  

Onsdag:  Lige  

 

Uge (sæt evt. X) 

Torsdag:  Ulige  Lige   

Hold 1 17 18 19 

      

      

  

      

Ulige  Lige  

Ulige  

Tirsdag:  

Onsdag:  Lige  

 

Uge (sæt evt. X) 

Torsdag:  Ulige  Lige   
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Antal medlemskort ______ á kr. 75.00 = __________ 

Betaling - sæt X  Send faktura ( gebyr Kr. 50,00 )  Bank 7030 0000200816 - Sydbank 

Tilmelding sendes til VFI-Bowling c/o Jette Lillebæk, Snareager 21, 7120 Vejle Ø  

SENEST ONSDAG D. 17. AUGUST 

For– og efternavn Snit  
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