3-MANNA HERRAR
ESKILSTUNA 10-11 de c e m be r 2016
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Anmälningsblankett
Till SM-slutspel för 3-mannalag Herrar i Eskilstuna 10-11 december
Förening:

______________________________

Licensnr (obligatoriskt)

Spelare 1

________________________________

______________________

Spelare 2

________________________________

______________________

Spelare 3

________________________________

______________________

Spelare 4

________________________________

______________________

Varje lag ska nominera fyra spelare, laguppställningen får ändras intill 45 min före start.
Byte av spelordning och insättande av reserv får ske inför ny serie.
Ö nskem ål om starttid

Lördagens starttider är 11.00, 14.00 Inspel 15 minuter
Söndagens starttider
starttiderärär:
11.00,
14.00.
15 minuter.
Söndagens
11.00,
14.00
InspelInspel
15 minuter

Prioritet 1

_____________________

Prioritet 3

__________________

Prioritet 2

_____________________

Prioritet 4

__________________

Vi har betalt in startavgiften 650:- till SvBF, bankgiro 444-1671 Swish 123 538 40 86
Ansvarig uppgiftslämnare____________________________________________________
Adress_________________________________________________________________
Telefon bost ________________________Mobil_________________________________
E-post____________________________________________________OBS, måste anges
A nm älan skall vara oss tillhanda senast den 25 novem ber 2016.
OBS! Anm älan endast genom E-post
sm@eskilstunabowling.se
Bekräftelse på anmälan med tilldelad starttid skickas/mailas till ovanstående uppgiftslämnare.

Hitta
till
oss
Parkera

I samma hus som Bowlinghallen ligger ett parkeringshus.
Parkeringsplan 3-5 är mycket billigare än 1-2.
Hiss finns direkt ner i hallen från Rademachergatan.

Boende

Mycket nära Eskilstuna Bowlincenter ligger Elite
Stadshotell. Bo bekvämt & centralt i Eskilstuna.
Hamngatan 11, Eskilstuna 016-540 23 00
Enkelrum inkl frukost 550:Dubbelrum inkl frukost 700:Ange ”Bowling” vid bokning

Tvärs över gatan finner du
Eskilstunas nyöppnade restaurang.
Hos Pinchos bokar du bord och
beställer mat och dryck med en
app i mobilen.

Rademachergatan 7
Eskilstuna
Telefon 016 - 14 07 31
Mer info: www.eskilstunabowling.se

