Kontakt:
Formand:
Hanne Toft
T: 22 14 62 15
Eller……
Kig forbi World Cup Hallen i
Rødovre Centrum, når vi træner
onsdag kl. 12.00 – 14.00, og hør om
alle fordelene ved at spille bowling i
OBK 95!
Der er også mulighed for en gratis
prøvetime!!
Se mere på: www.obk95.dk
pk/09/2020

Har du lyst til at spille
bowling i hyggeligt selskab –
til en fornuftig pris – og ind
imellem deltage i forskellige
selskabelige aktiviteter?
Så er OBK 95 det
rigtige valg!

Træning:

Medlemmer

Vi spiller i World Cup Hallen i Rødovre Centrum, hvor vi har faste baner til
hver træning.

Alle, der har lyst til at spille bowling, og deltage i de øvrige aktiviteter, og
som er over 60 år, kan blive medlem.

Vi træner 2 timer hver onsdag fra kl. 12.00 til 14.00.
Mødetid er 15 minutter før træningsstart, af hensyn til banefordeling m.v.

Alle, der er interesserede i at blive medlem, er velkomne til at komme og
deltage i en prøvetræning uden beregning.
Derefter kan man, de første par gange, indtil det er helt sikkert at man vil
deltage, spille med som gæst.

Derudover spiller vi klubmesterskab og interne turneringer i løbet af
sæsonen, der løber fra august til maj.

Kontakt formanden på tlf. 22 14 62 15– eller kig forbi til træning – så taler
vi om det!
Turneringer:

Vi spiller turnering i PBA (Pensionisternes Bowling Alliance).
Der spilles på forskellige ugedage i henholdsvis Rødovre, Glostrup og
Tåstrup.

Møder:
Vi har medlemsmøde efter bowling cirka en gang om måneden.
Her taler vi om hvad der er sket, hvordan vi klarer os i PBA turneringen
og hvad der skal ske fremover.
Der er kaffe og kage i forbindelse med disse møder.

Kontingent
Der betales pr. medlem et månedskontingent på kr. 320,00 pr. måned i
9½ måneder (juni og juli er kontingentfri, og i august betales ½
kontingent, kr. 160,00).
Det svarer til ca. kr. 38,00 pr. spilletime!
I forbindelse PBA turneringskampe betales kampgebyr på kr. 25,00 pr.
kamp.
I forbindelse med interne turneringer, betales et kampgebyr på kr. 10,00
pr. kamp.

I forbindelse med juleafslutning/klubmesterskab og generalforsamling
byder klubben på smørrebrød – drikkevarer er for egen regning.
I begyndelse af året holder vi en stor nytårsfest – med spisning, sang og
dans!

Bowling og hygge for voksne!!

