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BOWLING 

Seriespelet kommer att starta vecka 36 eller 37 och spelschema, tävlingsbestämmelser och andra 

upplysningar kommer att skickas till respektive kontaktman i god tid före seriestarten.  

Matcherna kommer att spelas på måndagar i Enjoy Bowling i Bosvedjan. Varje serie kommer att 

innehålla 6-8 lag utifrån föregående säsongs serier. Serierna spelas i form av enkelserie, med 

omlottning till ny serie efter juluppehållet. Man kan alltså avancera 2 serier uppåt på 1 säsong.  

Det fanns 4 divisioner föregående säsong. 
                                  

Handikappsystem för spelare. 
Matcherna spelas med 3-mannalag och max 8 spelare får anmälas i laget. En spelare får anmälas 

endast i ett lag! Spelare som innehar licens ska anges på anmälan och deras av Bowlingförbundet 

noterade "snittpoäng" ska uppges på anmälningsblanketten! Det finns ingen begränsning av antalet 

spelare med licens som får delta i lagen! Övriga spelare som anmäls ska fylla i sitt troliga snitt på 

en serie, så att vi har något att utgå ifrån när säsongen börjar, ( Gäller ej spelare som varit med 

föregående säsong ) sedan kommer vi att uppdatera spelarnas snitt efter varje serieomgång. Vad 

varje spelare har för handikapp kommer att finnas på en handikapplista som kommer att gå ifrån 

lägst 120 poäng till högst 220 poäng. Denna lista kommer att gälla för samtliga spelare i dessa 

serier. Ny spelare som kommer med i seriespelet kommer att första gången få ett medelsnitt på 150 

poäng om snitt ej angivits på anmälan. 
 

Anmälan och avgifter: 
Anmälan sker till Enjoy Bowling Bosvedjan på Telefon.  060 - 157520 eller via                                           

e-mail ( bowlingkjelle@telia.com ) senast Måndag 31 Augusti 2022! 

Anmälningsavgiften 150:- per lag betalas hos Enjoy Bowling Bosvedjan  i samband med första 

matchen eller på faktura. Till detta kommer senare matchavgiften som betalas före varje match 

eller faktureras! Matchavgiften är 100:-/spelare & match. 
 

Med bowlinghälsning! 
 

Kjell Ohlsson Enjoy Bowling Bosvedjan.  

Om Ni har några frågor så ring till Kjell på 070-5101090 eller så kan Ni nå honom via e-post på 

adressen: bowlingkjelle@telia.com  Till Anmälningsblankett 
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