
 
 

B U L L E T I N B U L L E T I N B U L L E T I N B U L L E T I N     

Nr. 5Nr. 5Nr. 5Nr. 5    
    

16161616    st. klubbar kommer att göra ca 1850st. klubbar kommer att göra ca 1850st. klubbar kommer att göra ca 1850st. klubbar kommer att göra ca 1850    starter.starter.starter.starter.    

Nya klubbar för i år är Ronneby, Vetlanda samt Lidköping.Nya klubbar för i år är Ronneby, Vetlanda samt Lidköping.Nya klubbar för i år är Ronneby, Vetlanda samt Lidköping.Nya klubbar för i år är Ronneby, Vetlanda samt Lidköping.    
    

StarStarStarStartlistan finns nu på tlistan finns nu på tlistan finns nu på tlistan finns nu på www.livetiming.sewww.livetiming.sewww.livetiming.sewww.livetiming.se            
    

Logibokningar skall göras SENAST Logibokningar skall göras SENAST Logibokningar skall göras SENAST Logibokningar skall göras SENAST nunununu    på söndag den 31på söndag den 31på söndag den 31på söndag den 31    augusti tillaugusti tillaugusti tillaugusti till    

ann.mardbrink@telia.comann.mardbrink@telia.comann.mardbrink@telia.comann.mardbrink@telia.com        
        

Matbokningar Matbokningar Matbokningar Matbokningar för klubbar och s.k. ströluncher för klubbar och s.k. ströluncher för klubbar och s.k. ströluncher för klubbar och s.k. ströluncher skall skall skall skall göras SENAST göras SENAST göras SENAST göras SENAST     

måndag den 1 septembermåndag den 1 septembermåndag den 1 septembermåndag den 1 september, och även de, och även de, och även de, och även de    skall ni boka till skall ni boka till skall ni boka till skall ni boka till     

ann.mardbrink@telia.comann.mardbrink@telia.comann.mardbrink@telia.comann.mardbrink@telia.com        
    

VI SKULLE BLI MYCKET GLADA OCH TACKSAMMA OM VI KUNDE VI SKULLE BLI MYCKET GLADA OCH TACKSAMMA OM VI KUNDE VI SKULLE BLI MYCKET GLADA OCH TACKSAMMA OM VI KUNDE VI SKULLE BLI MYCKET GLADA OCH TACKSAMMA OM VI KUNDE     

FÅ HJÄLP MED FÅ HJÄLP MED FÅ HJÄLP MED FÅ HJÄLP MED FUNKTIONÄRER!FUNKTIONÄRER!FUNKTIONÄRER!FUNKTIONÄRER!    

SE HIT!SE HIT!SE HIT!SE HIT!    

Om man ställer upp fyra pass under tävlingen bjuder vi på Grillkvällen på Om man ställer upp fyra pass under tävlingen bjuder vi på Grillkvällen på Om man ställer upp fyra pass under tävlingen bjuder vi på Grillkvällen på Om man ställer upp fyra pass under tävlingen bjuder vi på Grillkvällen på 

lördag kväll.lördag kväll.lördag kväll.lördag kväll.    Drycken Drycken Drycken Drycken är till självkostnadpris.är till självkostnadpris.är till självkostnadpris.är till självkostnadpris.    

Om ni vill vara med på Grillkvällen måste ni svara senast måndag den 1 Om ni vill vara med på Grillkvällen måste ni svara senast måndag den 1 Om ni vill vara med på Grillkvällen måste ni svara senast måndag den 1 Om ni vill vara med på Grillkvällen måste ni svara senast måndag den 1 

september kl. 13.00 till september kl. 13.00 till september kl. 13.00 till september kl. 13.00 till ann.mardbrink@telia.comann.mardbrink@telia.comann.mardbrink@telia.comann.mardbrink@telia.com        

Ta kontakt med Ta kontakt med Ta kontakt med Ta kontakt med Petra.Lundgren@vhutv.coPetra.Lundgren@vhutv.coPetra.Lundgren@vhutv.coPetra.Lundgren@vhutv.co    om du vill ställa om du vill ställa om du vill ställa om du vill ställa     

upp som funktionär.upp som funktionär.upp som funktionär.upp som funktionär.    
    

    

    


