RINGKØBING-SKJERN KULTURCENTER &
SKJERN FAMILIE- OG FIRMABOWLING

RE G LE R FO R FI R MA B O W L I NG
1. Hold kan bestå af så mange spillere, som man ønsker.
2. Der må dog kun være 3 spillere på banen ad gangen.
3. Man må kun spille på ét hold.
4. Der spilles 3 serier pr. gang.
5. Der må kun skiftes ud, når en serie er færdigspillet.
(altså ikke midt i en serie)
6. Hvis der kun møder 2 personer eller færre på et hold, må
de ikke spille, som om de var 3.
7. Kan et hold ikke spille en aften, hvor de skulle have spillet,
kan de spille en anden dato, men skal have spillet serierne
inden den fastsatte dato.

INDBYDER TIL

FIRMA- OG FAMILIEBOWLING
2020 - 2021

RØD KEG LE
Der spilles rød kegle 3. – 6. og 9. gang og ved
afslutnings eftermiddagen.
For at få en øl/ vand billet, skal den røde kegle stå forrest
og alle kegler skal væltes i første skud. Det er kun den
spiller, der vælter alle kegler, der får en øl/ vand billet.
Billetten skal bruges på udleveringsdagen.
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vær med, når vi hygger os!
Firma og familiebowling er et tilbud til firmaer, familier, foreninger,
naboer eller gode venner. Det er en fantastisk måde at styrke
sammenholdet på mellem kollegaer, naboer eller familien.
Kun fantasien sætter grænser for sammensætning af hold.
Firma og familie bowling er for alle som har lyst til et par hyggelige
timer med bowling og masser af socialt samvær.
Firma og familie bowling kan spilles af alle uanset, om man er
nybegynder eller øvet, damer eller herrer, børn eller seniorer.
Firma og familie bowling spilles 9 gange på en sæson, fra oktober til
marts. Der skal spilles mindst 3 spil pr. gang. Der spilles ca. hver 14. dag.
Start er i uge 44.
Spilletid er fra klokken 19:00-20:30 tirsdage eller torsdage, alt afhængig
af hvilken pulje holdet kommer i.
Et hold skal bestå af mindst 3 spillere, men de fleste hold har en
reservespiller med. Det er tilladt at skifte en spiller ud efter hvert spil.

BOWLING FOR ALLE
Nu starter tilmelding til firmahold, familiehold, vennehold,
gadehold. Kort sagt, er I 3 personer eller måske flere, så meld
et eller flere hold til dette sjove og hyggelige bowlingspil.

Tiden er inde til at, I/du skal finde de personer som skal spille
firma og familie bowling sammen.

Firma- og familiebowling spilles over 4 aftener i efteråret i
2020 og 5 aftener i foråret i 2021. Der spilles hver 14. dag, dog
ikke i december måned.
Der er start kl. 19.00 og slut cirka kl. 20.30
Der spilles i ugerne 44, 46, 48 og 50 (2020)
og i ugerne 2, 4, 6, 8 og 10 (2021)
samt afslutning d. 20. marts 2021
med uddeling af pokaler
og hyggeligt samvær.
Pris pr. hold. 1900,00 kr.
Tilmelding senest 18. oktober 2020
Maja Krusborg
Mail: mk@rskulturcenter.dk
Tlf: 97 35 45 00

