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Information om 50+ Senior Tour finalen  
i Strike & Co. Göteborg 1 maj 2011 

 
 
 
 

Finalen spelas i Strike & Co. den 1 maj 2011 med förstastart för  
placeringarna 13-32 klockan 10.00  
 
Samtliga finalister blir bjudna på kaffe o fralla vid ankomst. 
 
Efter att finalspelet är färdigspelat är samtliga finalister inbjudna till den  
traditionella Kamratmåltiden med prisutdelning och information om  
förändringar till nästa års tävling.  
 
Vi välkomnar supportrar och medföljande till Kamratmåltiden och tar till  
dessa ut en avgift av 150:-. Meddela snarast om ni önskar delta på detta. 
 

Finalen kommer att spelas på oljeprofilen ”Los Angeles”Finalen kommer att spelas på oljeprofilen ”Los Angeles”Finalen kommer att spelas på oljeprofilen ”Los Angeles”Finalen kommer att spelas på oljeprofilen ”Los Angeles”    
 
Önskar ni hotellrum så rekommenderar vi Hotell Örgryte.  
Uppge ”Valhalla Bowling” för att erhålla bästa pris. Tel 031-707 89 00 
 
Har ni frågor så kontakta Strike & Co. 031-27 26 27 
 
 
 
 
50+ Senior Tour gruppen hälsar alla deltagare och supportrar 50+ Senior Tour gruppen hälsar alla deltagare och supportrar 50+ Senior Tour gruppen hälsar alla deltagare och supportrar 50+ Senior Tour gruppen hälsar alla deltagare och supportrar     
välkomna till Göteborg och Strike & Co. och riktar ett särskilt tack till välkomna till Göteborg och Strike & Co. och riktar ett särskilt tack till välkomna till Göteborg och Strike & Co. och riktar ett särskilt tack till välkomna till Göteborg och Strike & Co. och riktar ett särskilt tack till     
VBS Bowling som varit en viktig samarbetspartner för att göra tävlingen VBS Bowling som varit en viktig samarbetspartner för att göra tävlingen VBS Bowling som varit en viktig samarbetspartner för att göra tävlingen VBS Bowling som varit en viktig samarbetspartner för att göra tävlingen     
till den succé som den varit i snart 16 år.till den succé som den varit i snart 16 år.till den succé som den varit i snart 16 år.till den succé som den varit i snart 16 år.    


