
Höstglöd    
Förbundsmästerskap i 

BOWLING  
2019 på Gotland 

Sida 1 av 2 
 

 

Information & Regler 
Arrangör:  

 SPF Seniorerna Höstglöd 
 

Arena:  

 Uncle Joès Bowling med 18 banor - www.unclejoes.se 
 
Program onsdag 9 oktober:  Program torsdag 10 oktober:  

 08.15 Hallen öppnar  08:15 Hallen öppnar  

 09:00 Spelomgång 1  09:00 Spelomgång 1  

 12:00 Spelomgång 2  12:00 Spelomgång 2  

 15:00 Spelomgång 3  15:00 Spelomgång 3  

 18.00 ev Spelomgång 4 19:00 Avslutning med prisutdelning och buffé 
 
Tävlingsledning:  

 Lisbeth Stenström; 0727-05 86 35, lisbeth@startportal.nu 

 
Spelet – individuellt spel och/eller lagspel parallellt:  

 Individuellt: Spel utan handicap över 6 serier i fem klasser för damer 
respektive herrar – se Klassindelning nedan 
 

 Lagspel 2-mannalag: Gemensamt över klass- och könsgränser. 
Lagmedlemmar måste tillhöra samma SPF-förening och vara föranmälda. De 
individuella resultaten ligger till grund för lagresultatet med ett hcp-tillägg för 
damer på 10 poäng/serie. 
 

 Spelare & lag lottas i grupper om 2 X 8 banor och efter avslutat spel i en serie 
flyttar spelare en bana åt höger – spelare på den sista banan i gruppen går till 
den första banan i gruppen osv. Efter tre serier byter grupperna plats med 
varandra och fortsätter att efter avslutat spel i en serie flytta en bana åt höger. 
 

 Tävlingsbanor oljas inför varje spelomgång. Oljeprofil Gotlandsprofil V3 
se "Oljeprofil" 

 
Klassindelning D/H; en klass måste bestå av minst 4 spelare: 

 Klass 1: födda 1943 eller tidigare  

 Klass 2: födda 1944 – 1948 

 Klass 3: födda 1949 – 1953 

 Klass 4: födda 1954 – 1959 

 Klass 5: födda 1960 – 1964 
 
Anmälan & Anmälningsavgift:  

 Anmälan görs på särskild anmälningsblankett – se ”Anmälan”  

 Individuellt spel: 250 kr/person  

 Lagspel: 50 kr/lag  
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Funktionärer:  

 Det kommer att finnas funktionärer som möter deltagare och visar tillrätta i 
hallen och som dessutom även finns tillgängliga under själva spelet  

 Sparringar kommer att finnas tillgänglig   

 

Boende & Färja:  

 se ”Boende & Färja”  
 
Priser (värde) i samband med prisutdelningen:  

 I klasser över 10 deltagare: tre priser; 1 000 kr, 750 kr och 500 kr  

 I klasser mellan 5 och 10 deltagare: tre priser; 750 kr, 500 kr och 250 kr  

 I klasser med 4 deltagare: ett pris; 500 kr  

 I lagtävlingen: tre priser; 1 000 kr, 750 kr och 500 kr  
 

Avslutning med prisutdelning och buffé: 

 Kl.19:00 torsdag 10 oktober, i restaurang Joda Bar, Skeppsbron 24, Visby. 
Max 180 buffégäster 

 Buffé inklusive bordsvatten och kaffe kostar 250 kr/person; all övrig dryck 
betalas av den enskilde själv 

 Eventuella allergier meddelas direkt till Joda Bar 0498-21 68 00 

 Bindande anmälan till avslutning med prisutdelning och buffé görs i samband 
med anmälan på anmälningsblanketten – se ”Anmälan”  

 
Bra att veta 

 Obs! Boka inte boende och färja innan du vet speldag och speltid.  
På grund av Ö-läget kan det innebära flera övernattningar 

 

Övrigt i bowlinghallen:  

 Lunch serveras alla dagar mellan 11.00 och 14.00 

 Övriga tider ala-carte-meny 


