Indbydelse til
Billardskolen 2018
den 6. til 8. august
i
Bristol Odense

Billardskolen 2018
DDBU genopliver den gamle ide om en Billardskole for ungdommen i dansk billard.
Der er et voksne antal unge, der spiller billard, og flere unge deltager i de forskellige
ungdomsturneringer i alle discipliner.
DDBU arrangerer tre dage i august måned, hvor de unge kan være samme på tværs af
alder, køn og billarddisciplin.

Den 6., 7., og 8. august i Bristol Odense

Fortæl din klub om dette tilbud
eller fortæl dine ungdomsspillere om dette tilbud.
Billardskolen henvender sig til unge billardspillere i alderen fra 10 til 18 år.
Overnatning og forplejning vil foregå i klubben eller i umiddelbart nærhed af klubben
På skolen vil der være mulighed for at få instruktion i følgende discipliner:
- kegler
- carambole
- pool
- snooker
I løbet af de 3 dage på Billardskolen vil
du få mulighed for:
• at modtage instruktion
• spille turneringer
• hygge dig med de andre deltagere
• deltage i forskellige arrangementer
• erhverve teknikmærker

For at det ikke skal handle om billard hele tiden, vil der være planlagt forskellige
arrangementer og aktiviteter, så du ud over det billard faglige også får nogle gode
oplevelser sammen med billardkammerater fra hele landet.

Når du har tilmeldt dig, vil du senest 10 dage før modtage det endelige program samt
huskeliste over de ting, du skal medbringe.
Prisen for at deltage på billardskolen er kun 400,00 kr.
Prisen inkluderer:
- forplejning
- overnatning
- instruktion
- sociale aktiviteter

Tilmeldingsblanket
Scan tilmedingsblanket eller send en mail til nuchel@ddbu.dk
med nedenstående oplysninger

Klub:

______________________________________________

Navn:

______________________________________________

Adresse:

_____________________________________________

Postnr.:

_________

Tlf:

_________

Email:

_____________________________

By: _______________________________

Tilmeldingsfrist er den 1. juli 2018
efter Billardskolen vil din klub modtage en faktura fra DDBU
Skulle der være deltagere i f.eks. pool fra fritidsklubber,
vil du modtage en personlig faktura

