
Dartspillet er kendt blandt de fleste – og det er ikke kun et pilespil, der er 
fast tilbehør på pubber. Dart er et sjovt spil for både små og store, unge og 
gamle med knivskarpe dueller fra start til slut. Dart spilles af alle med hang 
til social aktivitet og fællesskab.

Turnering
Det er en løbende turnering for hold, hvor der spilles 4 singler og 2 doubler 
pr. kamp. Holdene består af 2 til 4 spillere – og vi spiller efter Dansk Fir-
maidrætsforbunds dartregler. Derudover afholder vi 2-3 stævner i vinterens løb, 
som alle afvikles som singlekampe. Vi har pile til udlån til både turneringer og 
stævner.

Hvornår
Turneringen løber fra oktober 2017 til april 2018
Spilledage: Onsdage kl. 19.00

Hvor
Morten Børups Hallen, Morten Børupsvej 3, 8660 Skanderborg

Pris
Kr. 500,- pr. hold for sæsonen 
Kr. 60,- pr. person pr. stævne

Tilmelding
Tilmeld dig via Skanderborg Firmaidræt, 
Ulla Staal, tlf. 22 29 55 92, mail: ulla@skanderborgfirmaidraet.dk
www.skanderborgfirmaidraet.dk

Nystartet 
dart-turnering
Skanderborg Firmaidræt står klar med en spritny dart-
turnering fra oktober. Er du til konkurrencer og hurtige 
resultater? Så er dartspillet lige noget for dig.
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Dart er sjovt og nemt at komme i gang med – og så er det for alle – uanset 
køn, alder, niveau og ambitioner. Kom og prøv kræfter med dartspillet – og mød 
det stærke fællesskab, der er blandt dartspillere. 
Vi byder alle velkommen med en øl/vand – så tag gerne dine kolleger, venner og 
familie med på dagen.

Hvornår
Onsdag den 4. oktober kl. 19.00

Hvor
Morten Børups Hallen, Morten Børupsvej 3, 8660 Skanderborg

Kontakt
Skanderborg Firmaidræt, Ulla Staal, tlf. 22 29 55 92, 
mail: ulla@skanderborgfirmaidraet.dk, www.skanderborgfirmaidraet.dk

Åbent hus-arrangement 
– dartens dag
Onsdag den 4. oktober afholder Skanderborg Firmaidræt 
åbent hus-arrangement for at sætte fokus på 
dartspillet og vores kommende, 
spritnye dartturnering. 

Vi tager godt imod dig – og viser 
dig lidt om, hvordan vi spiller dart 
– og hvilket fællesskab, du kan 
blive en del af.

Gratis 
deltagelse


