Försvarets Civila Idrottsförbund

FCIF inbjuder till mästerskap i bowling
Örebro 2018-11-03
Spelet

Förbundsmästerskapet genomförs lördagen den 3 november 2018 i Örebro på ”Strike & Co”.
Gatuadressen är: Östra Bangatan 7. Antalet anmälda avgör hur många starter som krävs, men
troligtvis behövs två starter kl. 09:00 och 12:00. Vi spelar som tidigare år först en individuell kvalificeringstävling på 6 serier (europeiskt) i en dam- och herrklass. Mixed lagtävling (3 spelare/lag
varav minst en dam och en herre) ingår i kvalspelet. Förening får delta med flera lag. Men det är
också fullt möjligt att spela individuellt. Finalspel (individuell) 4 serier i dam- och herrklass, start
ca: kl. 15:30. Prisutdelning sker direkt efter finalspelet.

Hcp-system

Under ett antal år har FCIF använt olika former av handicapsystem med varierande framgång.
Därför gäller det att hitta en medelväg. Årets tävling kommer att genomföras med att handicap
läggs på efter slutresultatet enligt nedanstående tabell. Detsamma gäller för finalspelet.
Vi tror att det mest rättvisa är att dagsformen får avgöra.
Handicaptabell:
300 – 200 = 0, 199 – 184 = 5, 183 – 168 = 10, 167 – 152 = 15, 151 – 136 = 20, 135 – 120 = 25,
119 – 104 = 30, 103 – 0 = 35
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Boendeförslag

Följande boende förslag finns i närheten av bowlinghallen:
Hotell Hjalmar, Storgatan 23 (019-611 90 35)
Hotell Livin Station, Östra Bangatan 3 (019-31 02 40)
First Hotell, Storgatan 24 (019- 611 73 00)
eller vandrarhem Livin City, Järnvägsgatan 22 (019-31 02 40).
Boka själva och betala vid utcheckning. Varje förening/lag betalar för sitt boende på plats, samt
fakturerar FCIF boendestöd för 200 kr/person och natt. Max 6 personer per förening.

Resor- och reseersättning

Reseersättning ges till högst 6 deltagare/förening. Om ni löser er resa på egen hand V.v fakturera
FCIF. Föreningar ur försvarsindustrin måste tyvärr bekosta sina resor själva.
Förening som behöver hjälp med reseplanering, kontaktar
Företagsresor i Boden. Telnr: 0921-177 40. E-post info@foretagsresor.nu
Informera Företagsresor så snart ni kan, helst omgående, dock allra senast 1/9, om er resa och
hur många platser ni vill boka. Gör ni det, kan vi skapa bra och prisvärda resor för alla.

Lunch

Lunch finns att tillgå i bowlinghallen, under speldagen, som var och en betalar.

Kamratmiddag

Middagen genomför vi i Bowlinghallen kl. 19:30, vi äter en internationell buffé,
pris 250 kr/person. Deltagande till middagen görs i samband med anmälan och är bindande.
Betalning sker föreningsvis till Kanslichefen i samband med ankomst till bowlinghallen, lagvis.
Information om detta lämnas under tävlingsdagen.

Anmälan- och avgifter

Skall vara kansliet tillhanda senast 15:e oktober, helst via mail forsvarsidrott@gmail.com
50: -/spelare och 50: -/lag insätts i samband med anmälan på FCIF:s pg 15 90 50-4.
Startlistan med tider kommer att delges via mail till respektive förening.
Kom ihåg att den som anmäler deltagare, skickar med en mail-adress som vi kan skicka
startlistan till. Ange önskemål om starttid i anmälan. Tävlingsansvarig kommer därefter att
fördela tider enligt önskemål i den mån det bara är möjligt.

Välkomna till en trevlig bowlinghelg i Örebro!
FCIF styrelse
Tävlingsansvariga

Anmälningsblankett finns på vår hemsida under
Dokument/Årets inbjudan/Anmälningsblankett bowlingmästerskap 2018
Reseräkningsblankett finns på vår hemsidan under
Dokument/Styrande dokument/Reseräkningsblankett 2018
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