Nu är det 20-årsjubileum och frisbeefest! Och du är bjuden!

Välkommen! Det är jag som är Micke Hansson och ordförande. Jag har just köpt nya
glasögon och jag säger bara BANZAI.

Ja, det är sant. Bollnäs Frisbee Freaks Frisbee Qlub som
vi ville heta från början 1987 ﬁrar 20-år den 17 maj.
Nu heter vi Bollnäs Overall Guts Ultimate Sällskap (som
om det vore nå bättre).
Frisbeeklubben bjuder alltså in till en nostalgifest för alla
140 + respektive som varit med i klubben någon gång
under dom 20 åren vi funnits.
När: Boka alltså in torsdagen den 17 maj (röd dag) från
klockan 18 och framåt.
Vad händer: Då blir det mat, dryck, bildvisning från
tiden som gått, historier, kanske ett uppträdande och
annat. Har du något på G så säg till.
Var: I den före detta kyrkan vid apoteket mitt i Bollnäs
eller mitt emot Palladium eller Frimis, som nu heter
Grand Hotell.
Mat: Det blir Thai-mat.
Dryck: Det ingår en läsk eller mineralvatten. Vill ni
dricka annat så är det bara att ta med.
Kostnad: 120 kr för hela kalaset (vi tänkte ta 20 kr pga
20-års jubileum, men det var lite för lite så det blev 120)
Anmälan: Betala in på BOGUS postgironummer
61 65 94-8 senast den 7 maj och skicka ett e-brev eller
ring till mikael.hansson@bollnas.se, 0278-24883 eller
frisbeetomas@hotmail.com, 070-2613086.
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Om du inte har någonstans att bo går det bra att boka på
Grand Hotell för frisbeepriset 495 enkelrum eller 695 för
dubbelrum, kodord frisbee. Frukost ingår.
Vi kommer också att träffas klockan 12 ute på Långnäs,
kolgården. Där spelar vi lite frisbee ett par timmar. Blir
vi många så blir det ultimate, annars kör vi någon annan
gren.
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