
   

  

16/3 -2013 

PRIPPKLUBBENS GRAND OPEN 
 

Ännu en gång är det dags att mötas i en spännande bowlingturnering nu på Lundby Stadiumbowl, 

Wieslgrensplatsen 10, Göteborg för andra gången. 

Lördagen den 16 mars klockan 18.00 inbjuder Prippklubben tillsammans med Lundby Stadiumbowl in till 

Prippklubben Grand Open. Hallen kommer att stå till förfogande endast för Prippklubbens medlemmar + 

gäster. Även om du inte spelar är det upplagt för en helfestlig kväll med bl.a. enklare mat (hamburgare) & 

dryck och trevligt umgänge. Göteborgs Nya Starkpilsner kommer finnas i baren till ett pris av 40 kr för en 

öl. 

Till turneringen krävs som tidigare anmälan. Det finns endast 32 platser för de tävlande och därför är det 

först till kvarn som gäller. Inga efteranmälningar kommer att tas emot. När de 32 platserna är fyllda, startar 

vi istället en reservlista som träder i kraft om någon från vår huvudlista skulle utebli. Det kan dock inte bli 

fler än 32 stycken tävlande. Listorna skall vara klara till onsdagen 13 mars och det är därför sista dagen för 

anmälningar. Även i år koras både en kvinnlig och en manlig mästare. Följande gäller för själva turneringen: 

 Kl. 18.00 – Träffas och samlas innan bowlingturnén börjar. Vi väljer ut våra skor. Banor delas 

ut till de tävlande.  

Kl. 18.30 – Bowlingturnén börjar med de 32 spelarna. Alla spelar 2 stycken serier. 

Totalsumman från de båda serierna ligger till grund för avancemang. 

 ”Semi” – Hälften av damerna och hälften av herrarna går vidare till denna semi, där vi spelar 

ytterligare 2 serier. Även här gäller totalsumman från de båda serierna. 

 Final – 3 damer och 3 herrar spelar 1 serie i respektive final. 

Vi har ett fint pris till både den kvinnliga och manliga mästaren.  

Det blir mycket bowling för den lilla summa av 100 kronor det kostar att anmäla sig till turneringen. 

Anmälningsavgiften betalas på plats. Kom i tid! Anmälningarna tas emot så fort ni fått detta utskick. Ni kan 

anmäla er till följande adress viktoria_galmeus@hotmail.com eller till någon av de övriga i styrelsen, se 

kalendariet eller hemsidan. 

mailto:viktoria_galmeus@hotmail.com

