
Boccia-hobbyklubben Dalsvik bollhall i Esbo, sektion 2 19.8.2021 

Bästa Bocciaspelare och vänner! 

 
Äntligen kan vi börja våra Boccia-sammankomster i Dalsvikbollhallen, efter alla coronarestriktioner som hindrat 

oss från vår verksamhet. 

 

Vi kommer att börja vår kära hobby den 2.9.2021. 

 

Vi är nu i princip alla två gånger coronavaccinerade, så vi kan rätt tryggt sammankomma inkommande höst. Vi 

kommer att fortsätta med användning av ansiktsmasker och handskar då vi träffas. Handhygienen skall vi 

fortsätta att vara noga med om. Och kanske det allra viktigaste: 

 

Vi kommer ihåg att spela mera än att umgås! 
 

Vi kommer att dela upp lagen i två grupper om 25 spelare per grupp. Grupperna placeras sedan så att de är så 

långt ifrån varandra som möjligt. Blir vi fler spelare än 50 får vi tänka om det praktiska och om hur vi spelar. 

 

Vi kommer att spela först vårens turnering och därefter fortsätter genast med höstens turnering. 

 

Det är viktigt att våra nyckelpersoner ställer upp inför spelstarten, så att vi kunde komma 

smidigt igång. 

 

Planmästare Pentti Pirinen, mob.040 832 4043 

Nyckelman Yngve Lindholm, mob. 040 747 1363 

Curt Lönnberg, mob. 050 567 5929, E-mail curt.lonnberg@gmail.com tar sedvanligt emot laganmälningarna av 

lagkaptenerna. 

Vi är tacksamma för att Kyrkobyns Pelle Ahokainen, mob. 040 596 1505, jämna banor och Köklax Karin 

Nyström, mob. 040 503 7583, uddabanor sköter om att dra repen för spelplanerna är klara till våra möten tills 

vidare. 

 

Höstens möjliga speldagar är torsdagarna enligt följande: 
 

2.9.2021 klo 9:00 - 12:00 Övning 
9.9.2021 klo 9:00 - 12:00 Övning och lagkaptenerna anmäler sina lag till turneringen. 
16.9.2021 klo 9:00 - 12:00 Turneringen börjar 
23.9.2021 klo 9:00 - 12:00 
30.9.2021 klo 9:00 - 12:00 

7.10.2021 klo 9:00 - 12:00 
14.10.2021 klo 9:00 - 12:00 
21.10.2021 klo 9:00 - 12:00 
 
4.11.2021 klo 9:00 - 12:00 
11.11.2021 klo 9:00 - 12:00 
18.11.2021 klo 9:00 - 12:00 
25.11.2021 klo 9:00 - 12:00 
 
2.12.2021 klo 9:00 - 12:00 
9.12.2021 klo 9:00 - 12:00 
16.12.2021 klo 9:00 - 12:00 
23.12.2021 klo 9:00 - 12:00 
 

Välkomna, för nu har nedräkningen börjat inför spelstarten! 

 

Med bästa hälsning 

 
Håkan Nyman 

Mob. 040 839 2582; e-mail karl.hakan.nyman@gmail.com  

 

 

mailto:curt.lonnberg@gmail.com
mailto:karl.hakan.nyman@gmail.com

