MEDLEMSINFO
September 2017
Hej Boulevänner!
MBA – hallen
Nu är avtalet med Fritidsförvaltningen klar och hallen öppnar på måndag
25/9. Ni kan läsa om allt detta på MBA´s hemsida.
Detta innebär bl.a. att FJÄ, PRO och QUA ska stå i caféet även på dagtid
måndag-torsdag. FJÄ ska stå måndagar, PRO ska stå tisdagar och torsdagar
och QUA ska stå onsdagar. Detta gäller fram tills Fritidsförvaltningen har
anställt en person som ska stå i caféet dagtid.
Lista kommer att sättas upp på anslagstavlan eller hör av er till
birgittaronny@tele2.se när ni vill stå i caféet en onsdag. Tiden är 8.00-16.00.
Bullar ska köpas på morgonen, antingen på Abdus eller Lucy Food.
Hur vi gör med nycklar kommer att diskuteras och meddelas senare.
Banorna kommer att skötas av en bangrupp som leds av Ib Christensen.
Nu är det upp till er medlemmar om hallen kommer att fortsätta vara öppen.
Det är ju några som fortfarande jobbar eller några som inte kan på onsdagar.
Dessa medlemmar kan kanske ta ett extra pass en kväll.
Cafépass
Som vanligt ansvarar QUA dels för caféet och dels för att ta hand om
inträdesavgifter varje tisdagskväll samt även varannan onsdagskväll ojämn
vecka. Det behövs två personer mellan 17.45-21.15. Nyckeln hämtas i caféet
någon dag innan och lämnas tillbaka dagen efter. Eller också kan man ge
nyckeln till nästa person som ska öppna.
Vi ber alla medlemmar skriva upp er på listan som finns på anslagstavlan och
stå en kväll. Det är ju bra om de nya medlemmarna står tillsammans med
någon som kan caféet. Hallen öppnas inte om inte någon låser upp. Alla
måste hjälpa till.
Träningskvällar – tisdag och onsdag
På tisdagskvällen fortsätter vi även i år med 10,-/spel. Vi börjar ca 18.15.
Alla blir lottade i 2 matcher. Ca hälften av pengarna går ut till vinnarna (hur
många priser beror på hur många spelare, men mellan 2-4 priser). För de
resterande pengarna kommer vi att anordna en boule/grillfest på våren för
hela klubben.
En hel del medlemmar tränar även på onsdagskvällen.
Hallen är öppen på kvällarna måndag-onsdag.
Hallsvenskan
Hallsvenskan kommer att arrangeras lördagarna 14/10, 4/11 och 2/12 2017.
Spelplatserna är ej klara. Speldagarna 2018 är inte fastställda. Denna omgång
har vi endast anmält ett lag. Lista kommer att finnas på anslagstavlan så v.v.
fyll i där om och när ni vill spela. Det går också bra att maila till
birgittaronny@tele2.se och meddela vilka dagar ni vill spela.
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