Inbjudan till

Action
Jubal
30 okt – 6 nov

2016

Välkommen!
Svenska Bowlingförbundet, Bowl4Joy Vårby och Norsborgs AIK hälsar dig välkommen till 2016 års
upplaga av Action Jubal Open. Tävlingen spelas den 30/10 - 6/11 på Bowl4Joy Vårby.
Det blir 4 intensiva dagar med tävlingar i 10 olika klasser. På lördagskvällen den 5 november finns
möjlighet att delta i bankett med middag, levande musik och dans till Musicmen som spelar
svensktopphitsen du minns.
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Tävlingen spelas över 4 serier EU utan banbyte enligt Svenska Bowlingförbundets regler. Tävlingen är
öppen för spelare som har minst tävlingslicens/rikslicens med behörighet för funktionsnedsatta.
Det är ALLTID klubbens ansvar att deltagarna anmäls i rätt klass, enligt spelstyrkegrundande snitt.
Om inte detta anges placeras spelaren automatiskt i den högsta klassen.
Arrangören kan under HELA tävlingen korrigera felaktigheter i klassindelningen.

Regler och klassindelning
Damer klass A 146 - högre Herrar klass A

161 - högre

Damer klass B

126 - 145

Herrar klass B

136 - 160

Damer klass C

101 - 125

Herrar klass C

111 - 135

Damer klass D

- 100

Herrar klass D

- 110

Rännklass A (gemensam klass för damer och herrar) 150 - högre
Rännklass B (gemensam klass för damer och herrar)

- 149

Om egen ränna medtas, krävs det att den är godkänd av SvBF:s handikappkommitté eller
tävlingsarrangör.
OBS! Medicinkortet ska vara godkänt av SvBF senast 2 veckor före start.
Spelstyrkegrundande snittet för klassindelning beräknas per den 20 september 2016.

Finalspel
De tre främsta från klass A-D går till en gemensam final, söndag 6/11 med start kl. 14:00. Separat
dam- och herrfinal. Distansen är 3 serier. Individuellt hcp tillämpas, 70 % av skillnaden mellan det
spelstyrkegrundande snittet och 170 för damer respektive 180 för herrar, max 49 p/serie.
Rännklassens två främsta i varje klass spelar en separat final söndag 6/11, kl. 14:00. Individuellt hcp
tillämpas, 70 % mellan det spelstyrkegrundande snittet och 200, max 49 per serie. Finalen är
gemensam för damer o herrar.
Om någon som gått till final inte finns på plats när finalen ska spelas, ersätts ej denna utan ”sparring”
sätts in.

Avgifter
Startavgift: 250:-/person
Startavgiften samt betalning för tröjor och bankett sätt in på bankgiro 444-1671 i samband med
anmälan. Du kan också swisha din betalning på nr 123-538 40 86.
Anmälan är bindande, läkarintyg krävs för återbetalning.

Anmälan
Anmälan till tävlingen sker på webben.
Adressen till anmälan är: actionjubal2016.swebowl.se. Ni loggar in klubbvis och anmäler sedan vilka
personer som ska delta i tävlingen. Det är även här ni anmäler er till bankett och beställning av T-shirt
om ni önskar detta.
Anmälan kommer att vara möjlig från och med måndagen 26 september kl 19:00.

Gruppbokning
Möjlighet att förboka som grupp kräver minst 10 namngivna spelare från samma förening. Detta kan
göras tre dagar innan anmälningssidan öppnar, dvs tidigast fredag 23/9.
Gruppbokningar tas endast emot via epost actionjubal@rullaklot.se och bekräftas via mail senast
26/9.

Förfrågningar
Gunnel Nyström, Norsborgs AIK på tel 0704-98 75 73 eller actionjubal@rullaklot.se

Tröjor
Möjlighet att få köpa en T-shirt med anknytning till årets tävling kommer att finnas.
Kostnad för denna blir 120:-/styck. Storlekar: XS, S, M, L, XL och XXL och XXXL.
Årets T-shirt är svart med guldtryck och beställs på webben i samband med anmälan, dock senast
10:e oktober.

Mat
Bowlinghallens restaurang erbjuder dagens lunch, grillrätter, smörgåsar, fikabröd och varma/kalla
drycker.

Bankett
Bankett med musik och dans anordnas lördagen den 5 november kl. 19:30 på restaurang Månskäran
och musiken står Musicmen för.

Meny
Kycklingschnitzel med potatisgratäng & bearnaisesås samt salladsbuffe. Äppelpaj med vaniljsås.
Måltidsdryck & Kaffe/Te ingår.
Vegetariskt alternativ: Wokade grönsaker med vegoburgare.

Pris:

295:-/person

Ange antal vid webbanmälan.
Om särskilda matbehov, allergier, vegetariskt etc. finns, ange även detta på anmälan.

Adress till restaurangen:
Restaurang Månskäran
Månskärsvägen 10 B
141 75 Kungens Kurva

Boende
Du ordnar och bokar ditt boende själv.
Här kommer några förslag och priser på boende i närheten av Bowl4Joy Vårby:

Best Western Prince Philip
Enkelrum/hcprum
Dubbelrum
Trippelrum (twinrum med extrasäng)
Familjerum (upp till 6 pers)

690: 790:990:1090:-

(2 dubbelsängar & 1 bäddsoffa)

Uppge Varby Bowling när ni bokar –ring 08-680 25 00 eller maila frontoffice@princephilip.se

Scandic Hotel Kungens Kurva
Enkelrum
Dubbelrum
Trippelrum

690: 790:990:-

Uppge bokningskod: 45 953 915 när ni bokar (senast 3/10) – ring 08-517 346 58 eller maila
meeting.kungenskurva@scandichotels.com

Varmt välkommen!

