Inbjudan till korpbowling!

Har nöjet att bjuda in till Höstens korpbowling 2019!
Vi startar höstsäsongen Måndagen den 2/9-18
I alla grupper spelar man med handikapp baserat på dina egna resultat.
Korpbowlingen delas in i grupper utan inbördes ranking och i slutet på säsongen
möts de fyra främsta i varje grupp i ett slutspel. Vinnarna från varje slutspelsgrupp
möts sedan i ett nytt slutspel. Därefter kommer årets korpmästare kommer att koras.
Laget
Ett lag består av två spelare samt minst en reserv som går in om ordinarie spelare ej
kan deltaga. Vid varje match spelas 3 serier/spelare med s.k. 1-2-3 poängberäkning.
En mer utförlig beskrivning av spelreglerna hittar du på vår hemsida,
www.stadiumbowl.se
Tider?
Speldag för korpbowlingen är varannan Måndag med start fr.o.m.v 36 den 2/9-19
Beroende på vilken grupp man hamnar i så är speltiden på jämna eller ojämna
veckor.
Starttid att välja mellan är på måndagar 17,00 , 18,20 eller 19,40
Vad kostar det?
Varje lag betalar en anmälningsavgift på 200 kronor, denna går till administration och
slutspelspriser.
Varje match kostar 100 kronor per spelare.
Matchavgift betalas även om matchen ej spelas, t.ex. W.O.
Anmälan, sker till bowlinghallen:
Ring 031 – 22 15 17 så faxar eller postar vi anmälningsblankett till Er.
Maila på info@stadiumbowl.se så bifogar vi en blankett i PDF-format för anmälan.
Sista anmälningsdatum för höstens spel är Måndag 26 augusti 2019.
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Anmälan till korpbowling senast
Måndag 26:e augusti 2019
Maila eller lämna denna anmälan till bowlinghallen senast Måndag 26/8-19
Det går även bra att skicka en PDF-fil till oss med email.

Lagets namn: __________________________________
Kontaktperson: _________________________________
Telefon: _______________________
Spelar helst jämn/ojämn vecka__________( sätt ett “X” för oviktigt )
Alternativa starttider är Måndagar 17,00 18,20 19,40
email: _________________________________________
Vi som spelar heter:
( 2 ordinarie spelare + minst 1 reserv )
1. ______________________________ 2. _____________________________
3. ______________________________ 4. _____________________________
Ni vet väl om att bowling är friskvård? Därmed är det även avdragsgillt för ert
företag, om ni önskar fakturering till ert företag kryssa då i denna ruta, så
kontaktar vi er för vidare information.
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