
Dalsjöfors GoIF boule inbjuder till seriespel i boule för fler mannalag
(minst 4 pers). Det spelas fyra dubbel-matcher samt en tredje om-
gång som spelas singel/trippel eller två dubblar, se pppppp
Serien är i år en Corona-special pga kända orsaker.  Lagen delas in i 3
åttalagsgrupper som spelar sedvanligt monrad-spel (se röd text ovan).
Fyra spelomgångar med en åttagrupp per dag.
OBS! Det kan bli begränsad kioskservering vid de olika spelplatserna!

Spelplats Se vidstående ruta
Speldag Måndagar/Tisdagar/Onsdagar
Datum Se vidstående ruta
Tider Spelstart 18.20, spelslut ca 21.10

Slutspel Dalsjöfors
Datum C-slutspel lörd 12/9 09.00

B-slutspel lörd 12/9 14.00
A-slutspel sönd 13/9 09.00

Spelplatser 20202020

Priser:
A-slutspel: Det ständigt vandrande Vandrings-pri-
set, plaketter och 800 kr till segrarlaget,
600 kr till tvåan, 400 kr till lagen på delad tredje och
fjärde plats (match om 3:e/4:e pris spelas inte).
B-slutspel: 400 kr till segrarlaget.
C-slutspel: 300 kr till segrarlaget.
Tröstcupen: Tröstvinst till segrarna i resp
tröstcup.

Avgift: 400:-/lag
Inbetalas till Bankgiro 337-8833
senast 29 juli eller vid första spel -
omgången.

Dalsjöfors GoIF
Boulesektion
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10/8 Dalsjöfors grupp 1
11/8 Dalsjöfors grupp 2
12/8 Dalsjöfors grupp 3
17/8 Svenljunga grupp 1
18/8 Svenljunga grupp 2
19/8 Svenljunga grupp 3
24/8 Ulricehamn grupp 1
25/8 Ulricehamn grupp 2
26/8 Ulricehamn grupp 3
31/8 Kransmossen gr 1
1/9 Kransmossen gr 2
2/9 Kransmossen gr 3
12/9-13/9 slutspel
se vidstående ruta!

Max 24 lag! Först till kvarn...

Knalleserien är sanktionerad
av Wästgöta/Dahls BF
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20202020Inbjudan till       

Knalleserien special
Serien som spelas på 4 orter i 7-häradsbygden!

Laget som vinner lotten till
3:e match bestämmer hur
denna ska spelas: 2 dubbel-
 matcher eller spela
singel/trippel? Återigen kan
man planera det egna la-
gets styrka kontra mot-
 ståndarnas och välja
lämp li gaste spelsystem.

Knalleserierna ute & inne
har till syfte att vara propaganda för

vår sport och locka fler att tävla.
Vi vädjar därför till deltagande lag att

försöka ha någon nybörjare i varje lag, or-
dinarie eller avbytare, som kan hoppa in

och prova på riktigt tävlande.

Anmälan till Kjell E
tel. 0705-67 15 09 eller
kjell0705671509@yahoo.se
senast lördag 1/8

Välkomna till 27:e året med

Knalleserien


