Inbjudan till Svenska Polismästerskapen i Bowling 2019
På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet inbjuder Idrottsföreningen
Polislandslaget i Bowling till 2019 års polismästerskap i Bowling.
Tid och Plats:
14-16 mars 2019 på Happy Bowl, Skaraborgsgatan 34 i Skara. www.happybowl.nu
Starttider:
Torsdag 14 mars kl 18.00 (reservtid)
Fredag 15 mars kl 10.00 samt 14.00
Banbehandling innan varje start
Final:
Lördag 16 mars kl 10.00
Klasser:
Individuellt Herrar och Damer senior samt Herrar Oldboys.
Lagtävlan, 2 och 4 personers lag, kan vara mixade lag och om man inte kan få ihop
inom en förening så ser vi gärna att man bildar lag inom t ex region.
Lagtävlingen avgörs i kvaltävlingen och då spelar man tillsammans i samma star och
på samma bana eller ban par.
Nyhet: Nybörjarklass. För dig som inte tävlat i psm tidigare och vill känna på detta
med bowling så har vi nu en egen klass individuellt. Ingår ej i psm. Som spelare i
denna klass kan du dock ingå ett lag 2 eller 4 personers som spelar i en sm klass. I
nybörjarklass kan man deltaga en gång och under förutsättning att du inte är eller
varit aktiv, licensierad, bowlare.
Tävlingsregler:
SPM
Kval över 8 serier individuellt samt final i lagspel vid samma tillfälle.
Final på lördagen individuellt dit de 14 bästa går oavsett klass. Final börjar om på 0.
Återkval/desperado. De återstående 2 finalplatserna spelas det om kl 09.30 på
lördagen.
Det spelas en serie och de 2 bästa får en plats i finalen. Anmälan till återkval görs
senast i samband med banketten.
Individuella segrare blir de med högst resultat i finalen i respektive klass.
Mästarnas mästare:
Finalens 5 bästa, oavsett klass, spelar en karusell där en vinnare utses.
Anmälan/Anmälningsavgift:
Anmälan med spelares namn och förening och klass samt namn på kontaktperson
skall göras senast 14 februari till conny.kihlvall@polisen.se.
Samtidigt görs anmälan till banketten.
Anmälningsavgift 350:- /deltagare och bankett 300:-/deltagare skall betalas senast 14
februari till konto till Idrottsföreningen Polislandslaget i Bowling konto i SE banken
med kontonummer 5011 1074312. Ange SM o ev bankett.

Banketten:
Hålls på Happy Bowl i Skara fredag 14 mars kl 20.00. Det blir en buffé. Säg till om ev
specialkost.
Prisutdelning:
Direkt efter avslutat spel på lördagen
Boende:
Tänk på att det är transäsong här så boka i god tid.
Rosers hotel och event, Järnvägsgatan 5 Skara. www.rosers.se
Pris enkelrum 800:- och dubbelrum 995:- inkl frukost 0511-24050
Jula Hotel. Vilangatan 4 Skara www.julahotel.se
Pris enkelrum 900:- och dubbelrum 1100:- inkl frukost 0511-310000
Ange Polis SM vid bokning.
Övrigt:
Välkomna till Skara där småstadens fördelar visar sig.
Att ta sig hit med allmänna kommunikationer är enkelt. Man åker tåg till Skövde eller
Falköping och tar sedan bussen till Skara. Skara busstation ligger 100 meter från
bowlinghallen. Även Rosers hotel ligger inom samma avstånd. Vill man på Jula
hotellet så är det ca 10 minuters promenad.
Från Skövde: Buss 1 eller 200 mot Skara/Lidköping/Trollhättan
Från Falköping: Buss 203 till Skara
Åker man bil finns det gott om gratisparkeringar i och kring bowlinghallen.
Bowlingutrustning kan förvaras i bowlinghallen. Vid frågor så kontakta Peo Buller
0733655343 perolof.buller@sh.se eller Conny Kihlvall 0727402670
conny.kihlvall@polisen.se

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
I samband med kvalspelets avslutande så kallas medlemmarna i
Idrottsföreningen Polislandslaget i Bowling till årsmöte. Motioner skall vara
styrelsen tillhanda senas 31 januari 2019 och kan sändas till
perolof.buller@sh.se
Väl mött
Peo Buller ordf

