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BOWLS
Prøv at spille

Nu også med  
Danmarks første 
udendørs anlæg,  

der opfylder de inter
nationale mål

www.kifbowls.dk 
- nu også på  

engelsk og tysk



NYT SPIL I DANMARK
Mange vi møder har aldrig hørt om eller set spillet. 
Bowls er en forholdsvis ny sport i Danmark. DGI har 
overtaget lanceringen af spillet i hele Danmark – og 
nu også i  det Sydjyske område. 

LIDT HISTORIE
Spillet har sin oprindelse i Skotland, og det har 
bredt sig over hele verden. Mest i de engelsktal
ende lande, men nu også globalt. Det er en bland
ing af curling og petanque, dog med andre regler.

ER BOWLS SVÆRT?
Bowls er for alle aldre og slet ikke svært. 
Du får mulighed for at lære spillet helt fra grunden 
sammen med vores dygtige instruktører. 

En bowls kugle er massiv og lidt sidetung. 
Den vejer kun 630 gram, så alle kan håndtere den. 
Udendørskuglerne er dog en smule tungere.

PRØV DET!
Bowls skal opleves og prøves; det er ikke svært at 
sætte sig ind i reglerne. Du er altid velkommen til at 
få en smagsprøve på, hvad spillet går ud på. Og vi 
går alle op i, at hyggen skal være i højsædet. 
Spillerne skal have det godt med hinanden, og det 
skal være rart at komme i KIF BOWLS. I caféen er 
der mulighed for at købe en god og billig frokost, 
hvis man ønsker det.

SKÆVE KUGLER

 - Vi arbejder tæt sammen med Ældre Sagen i Kolding

Sporten med de 

KOM UD  
& PRØV
Vi har altid plads  

til nogle prøvetimer

og de hyggelige  
mennesker



ER DET DYRT AT SPILLE BOWLS?
Det mener vi selvfølgelig ikke, når man ser 

på, hvad man får for pengene. I 2019 får 
du ca. 35 spilleuger pr. år for 450 kr.
 – dertil kommer, at vi i pausen mellem 
de to spil lerunder  får kaffe eller te. 
Vil du have en bolle, koster den få 
kroner. Se www.kifbowls.dk om 
kontingent/yderligere oplysninger 
for spil på de nye udendørsbaner.  
Se også vores Facebookside:
Kif Bowls.

Du kan indmelde dig direkte via 
www.kifbowls.dk – hér er en 
indmeldelsesblanket. Du kan 

også tage kontakt til formand eller kasserer, 
som du kan finde data på under ”Bestyrelse” på 
hjemmesiden, hvis du har spørgsmål. 

SÆRLIG FOKUS PÅ 
ENSOMME ÆLDRE
Fra adskillige undersøgelser ved vi, at ensomme 
ældre har rigtig svært ved at komme afsted til 
aktiviteter. Dette gælder særligt mænd. 

Aktiviteten kører i samarbejde med Kolding kom
munes ”60 + FRISK”, der støtter op om senio
raktiviteter, der bl.a. rammer denne målgruppe. 
Tilsvarende har DGI også valgt at bakke os op. 
Så kender du en, der burde komme ud af huset, 
så se KIF BOWLS som et godt tilbud. 

BESTYRELSEN SIKRER, AT ALLE NYE MEDLEMMER FÅR EN 
GOD START I KLUBBEN - DET SØRGER ET NÆRVÆRENDE 
HOLD AF BOWLSMENTORER FOR. 

Når vi starter på en almindelig spille
dag trækker vi lod om hvem, vi er 
på hold med. Det sikrer, at vi spil
ler med nogle nye hver gang, og at 
der ingen klikedannelser bliver. Dette 
gør, at KIF BOWLS er blevet udvalgt 
som én af DGI’s Velkomstforeninger.  
De to faste holde punkter er Sæson

afslutningen i maj og Julefrokosten i 
december. Hyggelige sammenkomster, 
som alle glæder sig til! Vi udvikler vores 
koncept løbende, så gå ind på vores 
hjemmeside www.kifbowls.dk og Face
book: kif bowls og se, hvad der er af 
nyheder.

De unge er også mere end velkomne, alle kan spille 
med i hyggeturneringer, hvis man har lyst



Vi viser interesse !
Dejligt, at du lige nu sidder og læser om os. Vi byder meget gerne 
nye medlemmer velkommen. Sammen med vores aktive medlemmer 
er de med til at skabe nye muligheder for klubben.

SOM MEDLEM HOS OS KAN DU FORVENTE, AT 
• spille på 11 gode indendørsbaner / 4 udendørsbaner baner
• være opdateret på bowlsspillet via  

hjemmeside, Facebook og links.
• alle får tilbudt træning.

TAK FOR DIN INTERESSE.
Bestyrelsen.     

KIF Bowls – Ambolten 2-6 – 6000 Kolding
Info@kifbowls.dk, www.kifbowls.dk, Facebook: Kif bowls

SPONSORER:

Vi kommer gerne 
med et tilbud på  

et personale
arrangement, 
hvis I har lyst.

A10 Tæpper  
og Gardiner

Asbjørns Madservice

Atrium Blomster

ATS

Autocentralen

AV Center

BECHs & ABC  
Flytteforretning

Bilsyn PLUS

BN Farver

Data Gården

Deloitte

Den Bette Maler 

Ejnar  
Christiansen Sølsted

Easyfood

FROM Grafisk

Gammelrøj Herregård 

Global CRM

HOKA

Home Kolding Åpark

Hoppes Anlægsteknik

Hviid Advokater

IKON Klub & Erhverv

ILVA & IDE møbler

Johansen & Bodholdt

Jørgen Lund  
Frederiksen

Kastanie allé Service

Kolding Hvidevare  
Service

Kolding Løve Apotek

Louis Nielsen

Lyhne VVS

M. Nielsen & Søn

Mynte Kromann 

MyreExpressen

P. Dahl cykler

Peak Clinic

Reklametanken

REMA 1000

Seerup Optics

Seest Foto

Shell 7Eleven

Skomageren

Skousen

Spar Kronjylland

Spar Nord

STARK

Trekantens Bilsyn

Trolden Bryghus

Vagn O. Electric

Vejle Brand

Ville`s Slagtehus


