
 
 
Hej alla Friskare! 

Nu gäller det! 

KM Senior/Junior avgörs nu i helgen lördag 21 april-22 april i Hagfors i Värmland.  

Plats WB-Bowling, Älvstrandsvägen 2, 68330 Hagfors. (60°02'13.0"N 13°42'03.2"E) 

Klubben har anmält 13 deltagare och har bokat 3 campingstugor för boende. 

Spelet börjar 13.00 (med viss reservation för eventuellt senare start p.g.a tidigare tävling) 

För er som är anmälda (vilka framgår längre ned) gäller att: 

1. Ta med 600kr i kontanter, för startavgift och boende (lämnas till Lars Burell eller 

Joakim Ek) 

2. Tag med pengar till eventuell Lunch på lördag och söndag eftersom detta INTE ingår i 

startavgiften. 

3. Ta med”fickpengar” eller eget kvällsmys till lördagen☺ (för den som vill) 

Eftersom vi kommer att bo i Campingstugor så behöver ni även ta med: 

1. Egna sängkläder (Örngott, Påslakan och lakan). 

2. Egna handdukar, Tvål, tandkräm och Schampo 

3. Ombyteskläder (kan vara bra) 

Samling för avfärd till Hagfors sker på Bellevue kl 08:00. Resan tar ca 3 timmar. 

Vi kommer att ha en minibuss med plats för 8 personer och behöver därför ha plats för 5 

personer till. Reseersättning utgår till den deltagare som kör med egen bil och tar med 

passagerare. Blankett finns att hämta på vår hemsida www.bkfrisk.se 

Bekräfta att ni tagit del av denna information 

Vi vill att ni som är anmälda bekräftar att ni läst denna information genom att skicka ett SMS 

till Lars Burell på tel 070-459 96 36 med ert namn och texten ”har tagit del av information 

om KM i Hagfors”. Exempel ”Förnamn Efternamn har tagit del av information om KM i 

Hagfors”. Detta för att vi ska slippa ringa runt till alla deltagare. 

Väl mött på lördag 

Lars Burell BK Frisk 

Anmälda till KM-Hagfors  

Alex Burell KM-Hagfors Lars Burell KM-Hagfors 

Alexander Forsberg KM-Hagfors Edwin Forslund KM-Hagfors 

Sven-Erik Hansson KM-Hagfors William Sköld KM-Hagfors 

Joakim Ek KM-Hagfors Hasse Norberg KM-Hagfors 

Jakob Andersson KM-Hagfors Johan Andersson KM-Hagfors 

Ulf Jansten KM-Hagfors Emelie Johansson KM-Hagfors 

Pavel Lehmbeck KM-Hagfors  

 


