INVITASJON TIL BEDRIFTSBOWLING SESONGEN
2019-2020
Molde Bowlingklubb inviterer gamle og nye bedrifter, og gjerne også vennelag, til sesongens
bedriftsserie i bowling. Som tidligere skal kampene spilles hos Panorama Bowling.
Lag som ønsker å delta må fylle ut vedlagte påmeldingsskjema, som sendes til epost-adresse:
bedriftsbowling@moldebk.no.
Startavgiften er som tidligere år, kr. 2400 pr. lag, denne betales til konto 4100.73.16443.
Innbetalingen bes merket med Bedriftsbowling og lagets navn. De som ønsker faktura kan be
om dette ved påmelding. I tillegg kommer som tidligere år baneleie og evt. leie av sko som
betales direkte til bowlinghallen, også her er satsene uendret.
NB: Fordi Molde Bowlingklubb står som arrangør, behøver ikke bedriftsidrettslag som deltar
å betale medlemsavgift til Bedriftsidrettskretsen.
Resultatene fra forrige sesong følger vedlagt. Disse danner utgangspunktet for hvilken
divisjon deltakende lag blir innplassert i. Første serierunde er planlagt startet opp i uke 38.
Aktuelle kamptidspunkt som hallen har avsatt til bedriftsbowling er de samme som forrige
sesong. Kampdagene blir derfor på en av ukas fire første dager, mandag til og med torsdag. I
påmeldingsskjemaet kan det markeres for ønskede/ikke ønskede kamptidspunkt. Til
orientering så blir det ikke satt opp kamper i høst- og vinterferieukene, og det blir lagt opp til
at serien avsluttes til påske neste år.
Molde Bowlingklubb ønsker at flest mulig lag melder seg på til årets seriespill. Om et lag har
for få spillere til å kunne stille 3 spillere til hver runde, så åpnes det for å ta med
gjestespillere fra andre bedrifter. Evt. gjestespillere må oppgis på påmeldingsskjemaet.
Endelige kamp- og spilleregler vil bli sendt til alle lagene før første serierunde.
FRIST FOR PÅMELDING AV LAG OG INNBETALING AV STARTAVGIFT: Fredag 30. august.
Resultater fra seriespillet vil bli løpende oppdatert på hjemmesiden til Molde Bowlingklubb,
og vil i tillegg slås opp på klubbens oppslagstavle i bowlinghallen. Som forrige sesong vil det
bli ført oversikt over hver enkelt spiller sitt gjennomsnittlige pinnefall. Etter a seriespillet er

avviklet, vil klubben invitere til en cup-turnering for lag hvor hver spiller
får handicap-tillegg utregnet på bakgrunn av gjennomsnittlig pinnefall i
seriespillet.
Molde Bowlingklubb håper at alle lag som deltok forrige sesong melder seg på også i år. Vet
noen om nye bedrifter (eller bedrifter som har vært med tidligere) som også kan tenke seg å
delta, så settes det stor pris på om invitasjonen kan videresendes til disse.
Evt. spørsmål om opplegget for bowling for bedriftslag/vennelag kan rettes til Tara Kristin
Wisth Follum, mobil 975 89 780 eller på mail, bedriftsbowling@moldebk.no.
Panorama Bowling har meddelt Molde Bowlingklubb at de også denne sesongen vil gi
spillere i bedriftsserien gunstige priser, serieprisen på kr. 35 pr. serie pr. spiller er derfor
uendret.
Hallen tilbyr også rabattert treningspris for de som deltar i bedriftsserien; kr. 40 pr. serie.
Skoleie både i serie- og treningsspill er kr. 20.

Med hilsen
Styret i Molde Bowlingklubb
v/ Tara Kristin W. Follum

