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BOWLING-UDVALGET                                                                                                    Marts 2017 

BOWLING-TURNERING 2017-2018 

Turneringen afvikles på onsdage/torsdage i Koldinghallerne, Ambolten 2-4. 

Torsdagene kan startes kl. 17.00 
 

Skriv venligst jeres ønske angående spilletid og ugedag + lige/ulige uger. 

 

Starttidspunkt: Forventet start uge 35. 

Turneringsregler: 

Der spilles 2 serier pr. kamp - med HC. Et hold består af 3 spillere. 

        Der må udskiftes op til 3 spillere på holdet efter 1. serie. 

        En spiller, der har været anvendt på et hold, kan ikke deltage på andre hold. 

        Reservér venligst 4-5 spillere pr. hold, så alle kampe kan afvikles med fuldtallige hold.  

        Min. alder: 12 år. 
 

        Der vil være mulighed for at tilmelde hold,  

        som består af spillere fra flere forskellige firmaer.  Se bagside 

 NB – Ingen udsættelse af kampe. 

Rækkeinddeling: 

 Der spilles i serie, fra 1-9. 

 Rækkeinddelingen foretages af KFI’ s bowlingudvalg. 

Points: 

 Der gives i alt 6 points pr. kamp: 

 2 points for vunden hold-serie 

 1 point for uafgjort hold-serie 

 2 points for største totale keglefald pr. kamp 

 Individuelle præmier på TOP 30. 

 Samtlige spillere skal være medlem af Kolding Firma Idræt 2017/18. 

        Pris pr. hold kr. 2.010,- 

  Send tilmeldingsblanket til: (også gerne indscannet fil) 

 Kolding Firma Idræt 

 Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding 

 Tilmeldingsfrist: lørdag den 19. maj 2017 

 

Ret til ændringer forbeholdes 



 

 

Hold nr. 1 består af følgende spillere: 

 

 

 

__________________     ______________     ______________________________ 

      Kontaktperson               tlf.nr.             mail-ads. 

Hold nr. 2 består af følgende spillere: 

 

 
 

__________________     ______________     ______________________________ 

      Kontaktperson               tlf.nr.             mail-ads. 

Føds. 

dato 

Medl. 

nr. 

Navn Adresse Postnr. NY  

            

            

            

            

            

            

Føds. 

dato 

Medl. 

nr. 

Navn Adresse Postnr. NY  

            

            

            

            

            

            

Ang. program, se næste side 

BOWLING-TURNERING 2017-2018 

Tilmeldingen bedes udfyldt med blokbogstaver 

 

FIRMAKLUBBEN:…………………………………………………..………. tilmelder ……………..… hold 

Skriv venligst jeres ønske angående spilletid og ugedag + lige/ulige uger. 

VIGTIGT 



 

 

Bowling hold hos Kolding Firma Idræt kan bestå af: 

 

Gode venner, kortklub, grundejerforening, lokal forening, 

eller naturligvis små og store virksomheder.  

KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER! 

Er I spillere fra mindre virksomheder eller fra virksomheder som 

ikke har bowling på programmet, men står og mangler nogen at danne 

hold med, så ring til kontoret og snak med Charlotte.  

I skal selvfølgelig meldes ind i Firmaidrætten. 
 

Har du brug for flere skemaer, kan det hentes på vores hjemmeside: 
 

www:koldingfirmaidræt.dk     Bowling     Invitationer 

FÅ DIT PROGRAM PÅ MAIL:  

  

mailadresse: ________________________________________ 

 

 PROGRAM SENDES TIL: 

 

  _______________________       ___________________________________________                                                   

   Navn         Adresse     


