spela boule i överhogdal

2018-07-01

Kval till Härdalsveckans bouletävling!
Det var 12 förväntansfulla och tävlingsinriktade spelare som
kom till start för att försöka ta en av de tre platserna som i 2mannalag ska representera Överhogdal i en Bytävling i boule
under Härdalsveckan den 19 juli. Efter fastställande av
lagsammansättning och lottning påbörjades matcherna med 6
lag och det var i några matcher intensiva- och täta fighter där
mätning förekom vid flera tillfällen. Efter första omgången
utsågs de tre bästa lagen. Dessa tre lag gjorde inbördes upp om
valörerna på pallen. Övriga spelade om platserna 4 - 6. Kaffe
och bullar intogs vid pauser i spelet.
DELTAGANDE LAG
§ Ulla och Yngve Hedström
§ Iris Sahlin och Kerstin Larsson
§ Bernt Pålsson och Jonas Blomqvist
§ Per Olsson och Sten Olof Westlund
§ Arne Sahlin och Kerstin Henriksson
§ Ulla och Tord Persson
De som kommer att representera Överhogdal är;
LAG 1 Per Olsson och Sten Olof Westlund
LAG 2 Arne Sahlin och Kerstin Henriksson
LAG 3 Ulla och Tord Persson
Övriga bybor kommer att utgöra en stödjande och uppmuntrande hejaklack (och reserver om det behövs)
Vi tävlar under namnet; VIKINGARNA
med lite anknytning till Överhogdalsbonaderna

Lite fakta
•

•

•

•

Tävlingen äger rum torsdag den 19 juli och börjar kl 11.00
och kommer att ta ca 4 tim. Tävlande ska vara på plats
senast 10.30
Anmälningsavgiften är 100 kr/person och eftersom de
tävlande representerar byn står Överhogdalsfonden för den
kostnaden.
Ni bjuds på kaffe med tillbehör vid ankomsten. Försäljning
av hamburgare m m kommer att finns på plats.
Det finns klot att låna på plats men vill någon ha egna så går
det bra.

Nu gäller det
att träna, komma överens om taktik och plugga lite regler. Vi
övriga kommer att utmana er!
Vår kontakt Siv Reffel
hälsar Överhogdal hjärtligt välkommen till en trevlig Bouledag i
Lillhärdal!

”Överhogdal åker till Härdal
för att gräva”

GULD!
Överhogdals Byalag
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