MEDLEMSINFO
Maj 2019
Hej Boulevänner!
Grillfest
Tyvärr måste vi ställa in grillfesten lördagen den 18 maj då det inte är många som anmält
sig. Vi får se om vi kan anordna grillfesten i augusti/september i stället.
DM
Alla klasser i DM kommer i år att spelas i Malmö 30 maj-2 juni. SSBF vill att det ska anmälas
klubbvis, vilket innebär att ni bör anmäla spelen till birgittaronny@tele2.se. Inbjudan
bifogas. Senaste anmälningsdatum och betalning till QUA är 24/5. Bankgiro 687-2261
SEB.
Mixtrippeln spelas 8 juni och skyttet sker den 9 juni i Malmö. Även denna inbjudan bifogas.
Senaste anmälningsdatum och betalning till QUA är 30/5. Bankgiro 687-2261 SEB.
Det är SSBF som står för DM och de tar hand om caféet, men behöver hjälp av ca 5 pers.
fm (8.00-13.30) samt ca 5 pers. em (13.00-slut) för att grilla och städa m.m.
Då det redan är en hel del som anmält sig till att hjälpa till vill nu styrelsen att de som
spelar på DM antingen en dag eller flera dagar ska hjälpa till en halv dag. De medlemmar
som inte ska spela DM får naturligtvis också hjälpa till. Listan kommer att sättas upp på
QUA´s anslagstavla, annars kan ni meddela birgittaronny@tele2.se. Det behövs folk lördag
fm (1/6) och söndag em (2/6).
SM
SM går i år v. 29 i Linköping (14/7-20/7). Listor på hotellbokning och spel finns i QUA´s
pärm. Deadline för anmälan till spel är måndagen den 27 maj. Alla som ska spela måste
skriva upp sig på listorna i QUA-pärmen.
Betalning ska ske till QUA senast 1 juni. Bankgiro 687-2261 SEB.
Alltså ingen ska anmäla sig själv på SBF Online eller betala till SBF utan till QUA.
Valberedningen SSBF
Valberedningen för SSBF har skickat ut ett brev, som de vill att vi distribuerar till alla
medlemmar. Bifogar här brevet.

Styrelsen
QUATRE BOULE

