
3-manna mästerskap
FÖR KLUBBAR I ALLIANSEN RINGEN

Spelform: 9 serier med banbyte efter var 3:e serie
ordning) e.v. spelarbyte vid avslutad serie.

Laghandicapberäknas på 200 poäng och 70% på 
handicapet delas med antaletspelare 
mixade lag, alla dock från samma förening. Totalt fyra spelare
Spelare får bara delta i ett lag. 

Startavgiften 300:-/lag och kvaltävling

Alliansmästare blir det lag som har flest poäng efter avslutat kvalspel.

Kvalspel i följande perioder:
1:a    Avslutad 

2 :a   November / December  

3:e    December / Januari 

4:e    Januari  /  Februari   

5:e    Februari / Mars 

Dessa perioder är ett förslag för att tävlingen skall kunna uppdateras i 
poängbarometern, och deltagande lag skall känna till sin placering i 
till konkurrenterna. Speldag
regler och anvisningar.  

Anmälan till spel enl. ”Drop in” d.v.s. kontakta 
hos hallarna då avsikten är att använda ledig tid hos dessa.

Poängbarometern: I varje kvaltävling går 
därefter i fallande skala ner till 3

Följande hallar:  Bjuv,  Höganäs, Klippan, Landskrona,
Helsingborg,Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga
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nbyte efter var 3:e serie(Varje spelare slår var 3:e ruta i tur och 
e.v. spelarbyte vid avslutad serie. 

beräknas på 200 poäng och 70% på spelarnas snitt inför årets seriespel. Sammanlagda 
spelare och avrundas till närmaste heltal.Lag kan bestå av herrar, damer eller 

mixade lag, alla dock från samma förening. Totalt fyra spelare, vilka tillhör laget under hela tävlingen. 

/lag och kvaltävling. Endast en start/kvalomgång

Alliansmästare blir det lag som har flest poäng efter avslutat kvalspel.

Kvalspel i följande perioder: 

Dessa perioder är ett förslag för att tävlingen skall kunna uppdateras i 
poängbarometern, och deltagande lag skall känna till sin placering i 

Speldagefter Era egna bedömningar och i enlighet 

Anmälan till spel enl. ”Drop in” d.v.s. kontakta Din hall om önskad speltid.
hos hallarna då avsikten är att använda ledig tid hos dessa. 

ävling går 50p till Segrande lag, 48p till 2:an
3p och alla startande därefter erhåller 2p.

Bjuv,  Höganäs, Klippan, Landskrona,Olympia Bowling 
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. 
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(Varje spelare slår var 3:e ruta i tur och 

inför årets seriespel. Sammanlagda 
Lag kan bestå av herrar, damer eller 

, vilka tillhör laget under hela tävlingen. 

omgång! 

Alliansmästare blir det lag som har flest poäng efter avslutat kvalspel. 

Dessa perioder är ett förslag för att tävlingen skall kunna uppdateras i 
poängbarometern, och deltagande lag skall känna till sin placering i förhållande 

ter Era egna bedömningar och i enlighet med FHM 

hall om önskad speltid. Denna varierar 

p till 2:an,45p till 3:an 
p och alla startande därefter erhåller 2p. 

Olympia Bowling 


