
Övrig upplysning genom Roger Berglund 
Mobil+SMS.: 070-424 01 11  E-Post: sommarserien@obdt.org 

 Hemsida med senaste nytt mm: http://www.obdt.org/sommarserien.html 
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Spelställe

……………………………..…….…….…….….

Antal banor ………

Adress...…………………………….…………

P-nr ………..…  Postadress………..………

Tel …..………………………………………

 Vi startar upp vecka 23 (5/6)
och ordinarie spel sker

 ONSDAGAR  KL 19.00 

PS ! Ni får mer information efter anmälan och i samband med lottningen !!

Nu är det dags att anmäla sig till OBDT's årliga 
dartserie. Kraven för deltagande är små. Samla 
ihop minst 4 glada kamrater och bilda ett lag. 
Eftersom spelet pågår under semestertider räkna 
med att behöva några extra spelare. Snittet lig-
ger på 10 spelare/lag. Det finns inga krav på 
registrering i något förbund så lura gärna med  
t ex en arbetskamrat, morsan, brorsan eller 
sambo i laget. Spellokal får ni anordna själva. 

ANMÄLAN  till Sommarserien sker genom att sätta in 500 kr på  
Bankkonto 3228 45 27604 (Nordea -  R.Berglund) senast den 15 Maj,

samt att insända nedanstående talong till mig. Anmälningar efter den 15/5 kostar 600 kr
Skriv lagnamn på anmälan.

Välkommen till
Old Bowler's

Sommarserie Lagnamn…………………………………….….

Lagledare:

Namn  ...………………………………………

Adress  ..………………………………………

Postnr  .………… Postadress ………………

Tel  mobil:………………………………………

        extra:………………………………………

E-Post:…………………………………….........

Se till att den håller öppet hela sommaren. 
Ni kommer efter anmälan delas in i pooler som 
kommer att genomföra max 9 matcher i en en-
kelserie. De två främst placerade lagen kommer 
sedan att genomföra ett slutspel. Sist placerade 
lag får spela en tröstcup. Lagledaren måste ha 
tillgång till internet då stor del av informationen 
kommer att spridas där! Rapportering av match-
erna kommer också att ske helt på nätet.

Jag vill ej ha min adress och telefonnummer på internet  o
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INSÄNDES TILL 
Roger Berglund  
Repslagargatan 10A  
118 46 Stockholm  SENAST DEN  15 MAJ


