INBJUDAN TILL SVENSKA POLISMÄSTERSKAPEN I BOWLING 2021

På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet inbjuder Dalapolisens
Idrottsförening till 2021 års SPM i Bowling.
Tid och plats:
26-27 mars 2021 hos Mora Parken bowling, på Parkvägen, 792 37, Mora.
www.morabowling.se Bowlinghallen är en integrerad del i hotell- och
konferensanläggningen Mora Parken på samma adress. www.moraparken.se
Starttider:
Beroende på antalet deltagare kan tre starter komma att genomföras,
Fredagen den 26 mars, 09:30, 13:00 och 16:30.
Banbehandling innan varje start.
Final
Lördag 27 mars kl 10.00
Klasser:
Individuellt Damer och Herrar seniorer och Herrar oldboys.
Samt Utmanarklass för ”rookies”, de som inte är aktiva i någon hall-liga (typ korpen)
eller har/haft licens och det är första gången man spelar i Polis SM. Utmanarklassen
ingår ej som mästerskapsklass.
OBS. För första gången införs denna gång en veteranklass, för de deltagare
som är födda 1956 eller tidigare.
Lagtävling indelas i 2 personers och 4 personers lag. Har man svårt att fylla lag från
egen förening så ser vi snällt på regionslag eller liknande och även mixade lag från
alla klasser.
Lagtävlingen avgörs i kvalspelet och de som spelar tillsammans startar tillsammans
på samma bana eller banpar.
Tävlingsregler:
Kval över 8 serier individuellt och samtidigt avgörande av lagspelet på fredag.
Final individuellt: De 14 bästa resultaten, oavsett klass, spelar final på lördagen över
6 serier. Finalspelet börjar om från scratch (0 poäng).
Återkval/desperado: De som inte är bland de 14 främsta får på lördagen kl 09.30
spela en serie och de två bästa resultaten tar plats i finalen som då består av 16
deltagare. Anmälan till återkvalet sker senast i samband med banketten på
fredagskvällen.
Individuella klassegrare blir de som har högst resultat i finalen.

Mästarnas Mästare:
Finalens 5 bästa oavsett klass gör upp i en stegfinal om titeln mästarnas mästare.
Anmälan:
Anmälan med spelarens namn, klass/lag och förening skickas via e-post till:
stefan.dangardt@telia.com SENAST den 26 februari 2021.
Av anmälan ska också framgå om man avser att deltaga i banketten, samt eventuell
kontaktperson för deltagarens lag/förening.
Banketten:
Banketten serveras kl 20:00 i restaurangen i direkt anslutning till bowlinghallen och
boendet. Det blir en typ grillbuffé med olika rätter samt sallad och bröd och alkoholfri
måltidsdryck. Kaffe och något tilltugg till dessert. Priset blir 300 kr/pers.
Restaurangen har alkoholtillstånd för den som vill ha alternativ måltidsdryck.
Avgifter :
Anmälningsavgiften är 350 kr/deltagare. Den, och eventuellt bankettpris betalas in
till Dalapolisens idrottsförening senast 26 Februari 2020 via Swisch, nr 123 224
1131
Glöm inte att ange vem det är som betalar i meddelandefältet.
Prisutdelning :
Direkt efter stegfinalen på Lördag.
Boende :
Mora Parkens hotell: www.moraparken.se
https://www.campingparlor.se/mora-parken/information/kontakta-oss/
Enkelrum 895 kr / pers, inkl frukost
Dubbelrum 1095 kr / pers inkl frukost
Ett par stugalternatv med möjlighet till självhushåll finns enligt nedan.
Det finns också ställplats för ev. husbilar på intilliggande camping.
Ange Polis SM Bowling 2021
Parhus Östergården 4B
Parhus 38 kvm, 4 bäddar. 1 sovrum med dubbelsäng, 1 sovrum med våningssäng.
Dusch & WC med torkskåp. Allrum med fullt utrustad köksavdelning, kaffekokare,
micro och kyl med frysfack. Kabel TV. Städning och linne ingår ej i priset men kan
beställas. RÖK och DJURFRI STUGA.
Pris 1195:Parhus Västergården 5B
Parhus 38 kvm, 5 bäddar. 1 sovrum med dubbelsäng, 1 sovrum med våningssäng +
1 enkelsäng. Dusch & WC med torkskåp. Allrum med fullt utrustad köksavdelning,

kaffekokare, micro och kyl med frysfack. Kabel TV. Städning och linne ingår ej i priset
men kan beställas. Handikappvänlig stuga. RÖKFRI STUGA. Djurtillåten.
Pris 1295:Övrigt :
Eventuella frågor kan ställas till Stefan Dangardt, 076 78 722 79 eller
stefan.dangardt@telia.com
Varmt välkomna!

