Troms og Finnmark Bedriftsidrettskrets
inviterer til bedriftsbowling, serie og cup.
2017/2018 i Tromsø
Bedriftsbowling er et aktivitetstilbud for alle. Få med andre der du jobber og start eget
bowlinglag.
Alle kan delta, reglene er enkle. Det er en veldig sosial aktivitet som flere burde prøve. Det spilles mix lag (3
personer på hvert lag).
Vi spiller serie i 3 divisjoner. Kampene går annen hver uke, fra 28. august. Vi har plass til mosjonistene som ønsker
å møte sine kollegaer i en sosial ramme for litt avslappet kappestrid. Andre ønsker å pleie sitt konkurranseinstinkt,
noe vi også har plass til.
Nye lag vil starte i 3. divisjon der ferdighetene ligger på et nivå de aller fleste vil finne mulig å konkurrere med.
Resultatene etter hver serie eller cup runde vil bli lagt ut på kretsens hjemmeside:
http://tromsfinnmark.bedriftsidretten.no/ Velg: Aktiviteter Tromsø, Bowling og Bowlingnytt. Her vil dere finne
tabeller, rankinglister samt resultatlister for individuelle konkurranser som alle vil få tilbud om å være med på. Dere
vil også finne regler, terminlister og informasjon om kontaktpersoner.
Sesongen 2017/2018 starter 28. august 2017 og varer til litt ut i mai 2018.
Påmelding gjøres på: http://tromsfinnmark.bedriftsidretten.no/hovedmeny/velg-aktivitet/bowling/tromso/pamelding
Husk å føre opp spesielle ønsker om kamptidspunkt. 1. div. spiller mandager. 2. og 3.div. spiller mandager og
tirsdager. Kampene går kl. 1800 og 1930 mandagene og kl.1800, 1930 og 2000 tirsdagene. Husk å ønske dag og
klokkeslett for kampene i påmeldingsskjemaet.
Vi er i dag ca. 30 lag og håper på mange flere. Påmeldingsavgift serie og cup: 3’er lag er kr. 6.400,- (Damer kan
være med i mixserien.)
Har dere lyst til å prøve først? Ta kontakt med Stein Tore Øien på tlf. 982 89 837, så ordner vi en
vederlagsfri prøvetime.
Påmeldingsfrist: 28. juli. Påmeldinger etter denne dato vil ikke være garantert plass.
Påmeldingsavgiften refunderes ikke ved frafall etter denne dato. Betalt påmeldingsavgift må være på plass før
seriespillet starter.
Skulle noe være uklart kan Stein Tore Øien kontaktes på mail: stein.tore@hotmail.no mobil 98 28 98 37, eller Kjetil
Myrstad: kjetil.myrstad@tromskraft.no ,mobil 99 29 00 22
Håper vi sees i Bowlinghallen, Stakkevollveien 51.
Sportslig hilsen, Kjetil Myrstad, Bowlingutvalget.

