
Inbjudan till Korpabowling 
Nu är det dags att anmäla sig till vårens Korpabowling 2022.


Vi startar vårsäsongen på måndag den 24/1-22.

I alla grupper spelar man med handikapp baserat på dina egna resultat. Korpabowlingen 
delas in i max 4 grupper utan inbördes ranking och i slutet på säsongen möts de fyra 
främsta i varje grupp i ett slutspel. 

Vinnarna från varje slutspelsgrupp möts sedan i ett nytt slutspel. Därefter kommer årets 
Korpamästare att koras.


HUR SPELAR VI? 

Ett lag består av två spelare samt en reserv som går in om ordinarie spelare ej kan 
deltaga. Varje match spelas över 4 serier, 2 serier där man möter motståndare 1 
respektive 2 och 2 serier bakers lagspel. Poängen beräknas med 1-2-3-4 banpoäng. Total 
matchtid blir ca 1,5 timme.

Ni som var med i slutspelet hösten uppskattade ju inslaget med bakers lagspel, så därför 
provar vi detta i denna säsong, PLUS att slagpoängen avgör vid matcher som den totala 
banpoängen slutar lika i matchen. 


TIDER? 

Speldag för Korpabowlingen är varannan måndag med start v. 4 den 24/1-22. Beroende 
på vilken grupp man hamnar i så är speltiden på jämna eller ojämna veckor. Starttid att 
välja mellan är på måndagar 17.00 eller 18.30.


VAD KOSTAR DET? 

Varje lag betalar en anmälningsavgift på 300 kronor, denna går till administration och fina 
slutspels-priser. Denna säsong blir det även pokaler till alla som kommer till slutspel! 
Matcherna kostar endast 100 kronor per spelare. (matchavgift betalas även om 
matchen ej spelas, t.ex. W.O.)

Anmälan, sker till bowlinghallen. Lämna in denna blankett med era uppgifter eller skicka 
ett email till oss på mats@backabowling.se. 

Sista anmälningsdatum för vårens spel är måndag 17 januari.


• Lagets namn

• Kontaktperson

• Telefon

• Email

• Spelar helst jämn / ojämn vecka__________( sätt ett “X” för oviktigt )

• Spelar helst på starttiden 17.00 / 18.30 _________ ( sätt ett “X” för oviktigt )

• Vi som spelar heter ( 2 ordinarie spelare + minst 1 reserv )


Ni vet väl om att bowling är friskvård? Därmed är det avdragsgillt för ert företag som då 
kan betala hela säsongen med faktura. Du kan även använda ditt personliga 
friskvårdbidrag som betalning.
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