KIF Bowls
Information til nye medlemmer
30.09.2020

Velkommen til en lidt anderledes klub !
Her får du nogle af de informationer, hvis du er interesseret i at høre mere om KIF
Bowls.
Hvis du går ind på vores hjemmeside, kan du læse meget mere.
Alternativet er, at du kan spørge vores bestyrelse eller alle andre, der er medlem.
Du kan altid få fat i vores formand, Palle Schorling på mobil 2045 5384 eller mail
ps@aktivfokus.dk eller Facebook kifbowls.
Igen i år har vi lavet en præsentationsfolder.
Deri kan du se de overordnede ting, strategier og sponsorer.
Håber at du vil synes om den.
Her har du nogle af de udsagn, som vores medlemmer har bidraget med:
Lasse Rasmussen - Vi samles om en god oplevelse! - Ingen konkurrence til daglig, vi hygger os.
En gang om måneden slutter vi af med en god og billig frokost.
Mette Vagner - Får kontakt med glade og positive mennesker. Når du går derfra, er du fyldt
med energi. Nyder, at vi stort set alle deltager i vores fester.
Agner Skov - Vi har 12 baner klar i Sydbank Arena hver fredag formiddag.
Trækker hver gang lod om, hvem man er på hold med. Derved undgår vi kliker.
Kører gerne for at komme selv om vi bor i Fredericia.
Sonja Kruse - Det sociale samvær på tværs af køn og alder med positive og ”sjove”
tilkendegivelser spillerne imellem. Rart sted hvor alle er glade for at komme.
Inge Schelde - Plads til forskellighed. - Spillet er ikke fysisk krævende. Deltagere med fysiske
handicaps er velkomne.
Niels Moltrup Nielsen - Som deltidsmedarbejder er spillet et dejligt afbræk i fritiden.
Klubben har taget godt imod mig.

Til dig der er interesseret i Bowls
Velkommen til den nye sæson 2020/21 i KIF Bowls.
Bestyrelsen glæder sig til at se jer alle på vores ordinære spilledage. Fredag formiddag
starter vi præcis kl. 09.45 med at trække lod og så spiller vi frem til kl. 12.00.
Tirsdag spiller vi fra kl. 12.45 til kl. 15.00.
Halvvejs har vi en hyggelig kaffe/the pause. Her kan der for en rund femmer købes en
bolle med ost/pålæg.
Kaffen er inkluderet i kontingentet – og det samme er en klubbluse. Dertil kommer, at vi
holder en julefrokost og en fest ved sæsonafslutningen – kort sagt, vi hygger os.
Udendørs er der også gang i festlighederne. Vi holder et par grill aftener og andre ting,
der styrker venskaberne.
Vi råder over hele 12 baner indendørs og 4 udendørs, så der er plads nok til alle.

Kontingentet bedes indbetalt på foreningens konto i Spar Kronjylland.
Kontonummeret er: 6683-14058737. Du kan også bruge MobilePay 680045
Når du indsætter beløbet, bedes du samtidig sætte dit navn i tekstfeltet som
indbetalingsreference, så vores kasserer er orienteret.
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Vi ser frem til en god sæson.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i KIF Bowls

