Senaste revidering nedan med: Nytt från 6 november
Ändrade rutiner från fredag 2 oktober 2020:
Om pandemin inte förändras, fortsätter vi från oktober att tillåta 1 spelare på varje bana.
Vi tävlar i 10-bästa-tävling. (2 okt - 18 dec., varje tisdag o. fredag). Träning om du inte vill tävla!
Tävlingen delas upp i herr- och damklass, med 10 priser i vardera klass.
Spelstarter blir: 8:45, 9:30, 10:15, 11:00
Med dessa 45 min kommer det bli ett mera avslappnat spel och smidigare byten vid banorna.
Startlistor sätts upp veckovis på PBK-tavlan i förväg, kommande tävlingsdagar finns i pärmen.
Receptionen tar hand om anmälningslistorna, tar emot betalning och loggar in deltagarnas namn
på skärmarna. Alla har 2 provrutor före start.
Vid utebliven närvaro trots anmälan på lista, kan hallpersonalen hyra ut banan
till annan PBK-are eller annan spelare utanför klubben.

OBS! Nytt från 6 oktober:
Stig Carlsson och Jan Persson har konstruerat en 3-sifferkod för alla medlemmar.(Finns redan i resultat-listan)
Stig kommer att närmare förklara avsikt och tillämpning av detta genom anslag på tavlan.

OBS! Nytt från 6 november:
I fortsättningen har vi tillgång till en ytterligare starttid: kl 11.45, 10 banor finns tillgängliga denna starttid!

Som alltid: Undvik trängsel!
Kom i god tid före din start! Se till att du är omklädd och klar innan starten före spelat klart,
för att inte för många samlas i omklädningsrummen.Då minskar risken för smittspridning.

Framtiden:
PBK styrelse hoppas att denna, som vi hoppas, tillfälliga tävlingsform kommer att gillas av alla.
Kom gärna till oss med idéer och synpunkter om hur det hela fungerar!
Maila gärna till mig på: aimo@fridhem.biz så vidarebefordrar jag till styrelsen.
Nästa styrelsemöte blir 3 november.
Hjärtligt välkomna att börja tävlings-spela igen! Vår förhoppning är att vaccinet snart är redo,
de flesta av oss kommer att vara främst i kön att vaccineras(70-plussare), enligt läkarna.
Och då kanske vi kan börja planera för att spela som "vanligt" igen.

Slutligen:
Styrelsen uppmanar inte medlemmarna att deltaga i bowlingspelet, allt bygger på frivillighet!
Vi hoppas att alla ska hitta ett ställe:Bowlinghallen, för att trivas i gemenskap och glädje.
Styrelsen tar absolut inget ansvar för spelarnas uppträdande eller smittorisk. Egen bedömning gäller!
Kom aldrig till hallen om du är det minsta krasslig, och håll alltid rekommenderat 1 meters-avstånd!
Ha tålamod med spelare som irriteras av din närhet på banan, alla har ett eget idealavstånd.
Gifta, sambos och vänner som brukar umgås borde spela på banpar med gemensam klotretur!
Om alla hjälps åt efter bästa förmåga, så behåller vi hälsan i denna svåra tid.
Styrelsen för PBK Västerås
gm/Aimo Gustavsson

