
  
 

  
 

Äntligen kan vi och Linköping bjuda in till ett Elit SM som fr o m i år spelas som ett eget 
separat SM. Nytt för i år är också att kval och final spelas på olika orter. 
 
 
 

 
Välkomna till Elit SM-kvalet på Strike&Co, Örebro. Kvalet spelas i Örebro medan stegfinalen 
spelas i Umeå i samband med SM-veckan. 
 
Kvalet kommer att genomföras 18 maj-4 juni, aktuella starttider se nedan och på vår 
hemsida. Finalen spelas sedan i samband med SM-veckan i Umeå, perioden 27 juni – 2 juli. 
 
Elit SM är öppet för alla förutsatt att man är svensk medborgare eller varit stadigvarande 
bosatt (folkbokförd) i Sverige under minst ett år samt innehar Svenska Bowlingförbundets 
bowlinglicens A. 
 
Kval  
Spelas över 8 serier AM, damer och herrar spelar i separata klasser. De 11 bästa i varje klass 
samt tidigare års SM-segrare (2022) är kvalificerade till finalen. 
 
Endast spelare som kvalificerat sig till finalspelet äger rätt att delta i detsamma. Vid förfall 
kommer sparring att sättas in. 
 
Anmälan och starter 
Samtliga starter och resultat presenteras på vår hemsida 
Anmälan öppnar 1 april, kl 12.00. 
 
Starttider  
 
Dag Datum Starttider 

Torsdag 18/5 10:00 14:00 

Fredag  19/5 13:00  

Torsdag 25/5 18:00  

Fredag 26/5 13:00  

Lördag 27/5 10:00 14:00 

Söndag  28/5 10:00 14:00 

Fredag 2/6 13:00  

Lördag 3/6 10:00 14:00 

Arrangören har rätt att justera starttiderna och antalet platser om deltagarantalet så 
kräver. 
 
  



  
 

  
 

Startavgift 
800 kr 
 
Betalning görs i samband med anmälningstillfället för att bokningen skall bli registrerad, se 
mer info på vår hemsida. Endast online-betalning är möjlig, ej kontant betalning. 
 
Förfrågningar och information 
Förfrågningar skickas till Lars-Göran Gardell via e-post info@strikebowlingorebro.se eller tfn 
019-12 37 99. 
 
Mat 
Under tävlingsdagarna kommer det finnas möjlighet till lunchbuffé och annan enklare 
förtäring i hallens café. 
 
Banbehandling 
Banbehandling sker inför varje start. 
 
RF-tecken  
Samtliga medaljörer erhåller RF:s mästerskapstecken i guld, silver och brons. Bästa dam/herre
erhåller dessutom annan gåva. Prisutdelning sker i samband med SM-finalen i Umeå. 
 
Prispengar  
Placering dam/herre  Prissumma 
1:a  15 000:- 
2:a    7 500:- 
3:a    5 000:- 
4-12:a    2 000:- 
 
För att ta del av prispengar måste SM:et fullföljas, dvs deltagande i finalspelet. 
 
Finalspel 
Samtliga finalister kommer erhålla separat kallelse till slutfinalen som spelas i samband med 
SM-veckan i Umeå 27 juni – 2 juli. 
 
 
 
 
 

 
Hjärtligt välkomna till Örebro 
och starten på Elit SM 2023 

 
  



  
 

  
 

FÖRSLAG PÅ BOENDE VID ELIT-SM 2023 
 
Elite Stora Hotellet Örebro 
Drottninggatan 1 
701 45 Örebro 
Telefon: 019 - 15 69 00 
 
Scandic Örebro Väst 
Västhagen gatan 1 B,  
703 46 Örebro  
 
Telefon: 019-767 44 00  
Uppge koden “Strike” vid bokning, för att få rabatt.   
Avstånd till hallen: 5 minuter bilväg.   
Parkering: Gratis parkering i anslutning till hotellet.    
 
 
Good Morning Hotell   
Stenbackevägen 2  
702 25 Örebro  
Telefon: 019 17 07 07  
 
Avstånd till hallen: 5 minuter  
Ansluter till Mellansveriges största inomhusbad.   
 
 
 


