
 

                                                                           

 

 

Klubturnering i forbindelse med klubmødet. 
 
 
Kære klubkammerater. 
 
I forbindelse med vores klubmøde den 14. juni hvor vi glæder os til at se rigtigt mange af jer, vil der blive 
afholdt en lille klubturnering. 
Der vi være to turneringer i klubturneringen, det vil sige der vil blive udråbt to vindere. 
 
Hver lille turnering vil starte lige efter klubmødet der er delt op i to, det vil sig kl. 12.15 og kl. 14.45 der vil 
komme et skriv ud på vores Facebook side, med meget mere om reglerne, præmier, retningslinjer osv.  
 
Skynd dig at tilmelde dig både til klubmødet og til klubturneringen på mail adr.: os@msstampe.dk 
 
 
Kan du / I ikke komme, så kan du / I følge online scoren på følgende hjemmesider. 
https://www.koldinghallerne.dk/# 

https://bktrekanten.dk/ 
 

Retningslinjer for BK Trekanten KIFs træning. 
 

 Der må kun benyttes indgangen til bowlinghallen. 

 Ungdom og parasporten har adgang fra 15.45-17.55 

 Senior har adgang fra 18.05-20.30, døren er låst indtil da. 

 Max antal 30 spillere samtidig og max 50 i alt i hallen samtidig. 

 Halkugler afsprittes før og efter brug af den ansvarlige for træningen. 

 Alle kugler er personlige og må ikke deles. 

 Der benyttes faste afmærkede siddepladser. 

 Min 2 meters afstand mellem spillersiddepladserne. 

 Der må kun benyttes toiletterne ifb. med omklædningsrummene. 

 Der må ikke klædes om i hallen og ej heller må omklædningsrummene benyttes. 

 Der er adgang forbudt til toilettet i foyeren. 

 Dør til hallen, toiletfaciliteter og kugleopbevaring skal stå åbne under åbningstiden. 

 Der er mulighed for at købe drikkevarer men ingen spisning. 

 Vi forbeholder os ret til at åbne for evt. tilmelding til træningerne. 

 Vi anbefaler afstandskravene på 1 meter overholdes og lige berøring (kram og klap i hænder) 
undgås. 

 
Jan Filbært 
27 50 56 01 
janf@bktrekanten.dk 
 

 

mailto:os@msstampe.dk
https://www.koldinghallerne.dk/
https://bktrekanten.dk/
mailto:janf@bktrekanten.dk

