Sunneligan
Välkomna till en ny och spännande säsong med Sunneligan.
Ta chansen att utmana vänner, kollegor eller värsta
konkurrenten i vinterns stora bowlingtävling.
Platsen är Sunne krog och bowling – Kolsnäs.
Sunneligan pågår i år från oktober 2017 till april 2018.
Antal lag i varje grupp beror på antal anmälda lag. 18 matcher om det
blir 10 lag i varje grupp, plus slutspel och final. Matcher 1 gång/ vecka
uppehåll vid jul och nyår. I år har vi ett prisbord med fina priser
Anmälnings avg. 500 kr/lag + 120 kr/match. Du vet väl att bowling
räknas som friskvård så prata med din arbetsgivare.

Anmälan
Anmäl ditt lag på tel: 0565-16779 eller mejl: bowling@sunnecamping.se senast 30 september.

Sunneligans uppbyggnad
Lagen delas in i olika grupper, antal beroende på antal anmälda lag. Alla lag i varje grupp
kommer att möta varandra två gånger. Varje möte innefattar tre serier för varje spelare.
Efter juluppehållet kan det bli förändring i grupperna för att det ska bli en mer rättvis tävling.

Regler för Sunneligan
Sunneligan är öppen för lag, där herrar, damer och juniorer spelar på lika villkor, lagen kan vara
mixade. Lagen kan bestå av upp till fyra ordinarie spelare, två spelare spelar vid varje
matchtillfälle, de två som kommer till match spelar hela matchen. Anmälningsavgiften betalas
innan serien börjar på plats eller via faktura. Matchavgiften betalas vid varje matchtillfälle eller
faktureras 1 gång på hösten 2017 och 1 gång våren 2018. Speldagar är: Onsdagar.

Walk over
Om laget lämnar w.o så debiteras de 120 kr. Schemalagd match kan skjutas upp, men skall spelas
samma vecka. Lagen kommer själva överens om ny tid och bokar den, om inte lagen kan komma
överens om en ny tid så tilldelas bägge lagen 0 poäng.

Tänk på att visa hänsyn
Tillämpar alla högerregeln när man ska upp på ansatsen så blir ingen störd.
(Den som är till höger får först).
Anmälningssedel
Lämnas till bowlinghallen senast: 30/9 2017
Lagets namn: __________________________
Lagledare: ____________________________
Telefon: ______________________________
E-post: _______________________________

Spelare 1:
Spelare 2:
Spelare 3:
Spelare 4:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Faktureringsadress:____________________
____________________________________
____________________________________

