
 

Firmaidræt StorKøbenhavn - Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund 
Knuthenborgvej 24 - 2500 Valby - Tlf.: 33 22 44 44 - www.fskbh.dk – info@fskbh.dk  

Bagsværd den 22. august 2019 
 

 
Indbydelse til FSKBH’s mesterskaber for doubler 2019 

 
 
Firmaidræt StorKøbenhavn har herved fornøjelsen af at indbyde alle FSKBHs 

klubber til at deltage i FSKBH's mesterskaber for doubler. 

 

Lørdag den 5. oktober 2019 kl. 11.00 – ca. 17.00 

På banerne i Rødovre, Jyllingevej 128 

 

Mesterskabet afvikles efter det Schweiziske stigesystem, og alle doubler ga-
ranteres mindst 4 kampe. Alle runderne spilles på tid - gennemsnitlig 45–55 

minutter. 

De nærmere regler om f. eks pointlighed m.v. beskrives nærmere for de hold, 
der tilmelder sig. Der er præmier til de 3 første placeringer. 

Husk selv at medbringe drikkelse (kaffe m.v.) og eventuelt noget at spise, så i 
ikke til går sukkerkolde af dagens anstrengelser. 

Prisen for deltagelse er 80,00 kr. pr. double, som opkræves via FSKBH’s ad-
ministrationskontor, betales via Mobile Pay til tlf. nr. 2967 0665, eller betales 
kontant ved stævnet.  

Alle kan være med, da vi hverken stiller krav om licens eller brug af nummere-
rede kugler. 

Tilmelding til mesterskaberne skal ske senest fredag den 27. september 
2019 på nedenstående tilmeldingsblanket, som sendes til Gitte Agerlin, 
Danshøjvej 64, 2500 Valby. Tilmelding kan også ske via e-mail til:  

petanque@fskbh.dk  
 

 

Venlig hilsen 

PETANQUE-udvalget 
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Tilmelding til FSKBH mesterskaberne i doubler 2019 

 

Firmaets navn  

Foreningens navn/initialer  Firmaets Klub nr.  
 

tilmelder herved følgende til FSKBH's mesterskaber for doubler 2019: 
 

 Spiller 1 (Navn) Spiller 2 (Navn) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
 

 

Vi betaler for deltagelsen (sæt kryds) 

Via FSKBH  Via Mobile Pay  Kontant ved stævnet  

 

Tilmeldingsblanketten sendes senest fredag den 27. september 2019 til  
Gitte Agerlin, Danshøjvej 64, 2500 Valby. Tilmelding kan også ske via  

e-mail til: petanque@fskbh.dk 
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