
AARS BILLARD KLUB af 1970

- en kegle foran

Sponsorer som støtter Aars BK 70 – Støt dem som støtter os

Rampevej 3, 9600 Aars · Tlf. 98 62 31 10 · www.stubberup-el.dk

HALLOWEEN
BY NIGHT

-20%
ALLE

SKJORTER 

-20%

ULDJAKKE 
FØR 1500,-

NU 
1000,-

STORT UDVALG I
BLAZER-JAKKER 

FØR 1500,-

NU 1000,-
TILBUDDENE GÆLDER TORSDAG-FREDAG-LØRDAG

GINO MARCELLO

GINO MARCELLO

TORSDAG 31. OKTOBER KL. 10-22

TRYK & REKLAME
Industrivej 93 · 9600 Aars · dathoprint.dk

Tlf. 98-62-1-2-3-4

98 62 16 00

Telefon:

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Himmerland Forsikring må kontakte 

mig med henblik på et forsikringstilbud.

Træffes bedst:

Navn:

Kuponen afleveres ved Himmerland Forsikrings stand i Arenaen

Din e-mail:

sæt x

... oplever, at de får bedre og billigere forsikringer,  
når de skifter til Himmerland Forsikring. 

9 ud af 10 ...

Inviter familien eller vennerne  
på Bones på vores regning
Få et uforpligtende tilbud og modtag et 
gavekort på 300 kr. til Bones. Uanset 
om du bliver kunde eller ej.

Udfyld kuponen, så kontakter en   
personlig forsikringsrådgiver dig med  
et godt tilbud.

Få et gavekort
på 300 kr.

Markvænget 4, 9600 Aars • Tlf. 53 52 22 22
info@cs-biler.dk • CS-Biler.dk

Aars Billard Klub har hermed fornøjelsen af at invitere til skomar’ turnering i uge: 32 – 2021.
Det er første gang vi prøver at afholde en sådan turnering, men med gode råd/hjælp/vejledning  

fra etablerede skomar’ spillere, springer vi ud i det.

Turnering: Indledende 8 puljer à 6 par, hvor halvdelen går videre – kvartfinale søndag kl. 09.00  
(klubben vært ved morgenmad fra kl. 08.00) 4 puljer à 6 par. – ca.13.00 semifinaler 2 puljer à 6 par  

– sluttende med finale à 6 par. 

Turneringen indledes fredag den 13. august 2021 kl.17.00 med 2 puljer  
– fortsættes lørdag den 14. august med opstart kl.11.00 med 3 puljer og lørdag kl.15.00  

med 3 puljer fortsættes og afsluttes søndag den 15. august med opstart kl. 09.00.

Tilmelding kan ske på klubbens mail: aars.billardklub@tele.dk senest 8/8-2021

Hele indskuddet går til præmier og med håbet om fuld booket op, bliver præmierne som følgende:

1. præmie 7.000 kr

2. præmie 4.500 kr 

3. præmie 3.000 kr

4. præmie 2.000 kr

5. præmie 1.500 kr

6. præmie 1.200 kr

Skomar’/Makkerpot

• Uge: 32-2021
• 1/1 matchborde 6 stk.
• Distance 60 point – 400 kr/par
• Plads til 48 par – 8 puljer 

Aars Billard Klub

Nibevej 1C, 9600 Aars
Tlf.nr.: 98 62 54 70
Mail: aars.billardklub@mail.tele.dk 
Hjemmeside: www.aars-bk70.dk

Sponserede ekstra præmier.
Highscore mænd 1.000 kr
Highscore damer  1.000 kr
Bedste pigepar  1.000 kr
Bedste mixpar  1.000 kr
Bedste lokale par  1.000 kr
Surprise:  Puljehigh score
12 gode/skæve = 1 skarp

Forplejning  
kan købes i  

klubben  
under hele  

arrangementet




