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Regler för handicap och deltagande i tävlingarna. 

1. Följande gäller för beräkning av hcp vid spel i PBK Västerås. Endast spel på 

tisdagar och fredagar med 3 serier gäller som underlag till uträknande av hcp. 

Aktuellt snitt från seriespel eller spel med korpen, innehav av A eller B-licens 

ingår som underlag för nya medlemmar, därefter. 

 

2. Beräkning av hcp görs periodvis, varje period är 1 månad, undantag är april 

och maj som räknas som 1 period.  

 

3. Uträknat snitt från föregående period omräknas till hcp vid efterkommande 

period. 

(Ex. Snitt från september räknas om till hcp enligt punkt 6 och gäller för 

perioden oktober, osv.  

Snitt från april gäller för hcp under augusti, samt december till hcp under 

januari. 

 

4. Spelare som har spelat mindre än 3 gånger under 1 period tar med sig hcp 

från perioden dess förinnan.  

 

5. Spelare med mindre än 3 speltillfällen under 2 perioder efter varandra 

nollställs och ska spela vid minst 3 tillfällen under 1 period för att åter få ett 

giltigt hcp. 

 Detta gäller även för nya medlemmar utan giltigt hcp enligt punkt 1. 

 

6. För att få deltaga i våra interna tävlingar måste man ha ett slutligt hcp eller 

uppfylla kraven i punkterna 1, 3 och 4, samt att medlemsavgift till klubben har 

inbetalats. 

 

7. Vid tävlingsformerna 5 bästa resp. 7 bästa räknas de hcp man har vid sista 

omgången i samtliga spelomgångar. 
 

Hcp beräknas efter spelarens snitt/serie enligt följande: 200 – snitt, summan x 0,7.         

Exempel: Spelare med snitt 150/ serie. 200–150= 50. 50 x 0,7= 35 i hcp. 

Max för hcp är 60. 

Höjning av hcp begränsas med max 10 poäng jämfört med föregående period. 

 



 

 

 

Trivselregler för PBK-medlemmar vid deltagande i 
föreningens bowlingspel. 
 
1) Betalning till spel skall vara klar innan tilldelad bana beträds. 
 

2) Vid spel skall samtliga spelare, som spelat klart på alla banor, ha lämnat 
banorna innan nästa grupp spelare får beträda banorna. 
 

3) Tänk på att hålla tiden. Vi har en timme avsatt för att hinna spela 3 serier. 
Tiden får inte överskridas. 
 

4) Spelare till höger har företräde att slå. (Här gäller att kommunicera 

med spelare på banan bredvid) 
 

5) Kliv helt av ansatsen efter varje kast då du annars riskerar att störa 

spelare på banorna intill. 
 

6) Tävlingsspel samt träning skall alltid ske i föreningens klubbtröja. 
 

7) Bokning för spel kan göras en vecka i förväg. Anmälningsblanketter 
för spel tisdag och fredag ska finns tillgängligt på våran anslagstavla. 
Aktuell blankett tas ned och ny byts ut av reception varje speldags morgon. 
 

8) Vid förhinder, be någon kamrat stryka ditt namn inför aktuellt 
tisdags- eller fredagsspel. 
 

9) Hallpersonal kan även vara behjälplig med att stryka ditt namn 

om du får förhinder. Tel.nr till hallen(bowlingen): 021-156356 
 

10) Lottning av banor och vem du kommer att få spela med gäller. 
Ingen har rätt att välja bana eller medspelare. 
 

11) Om du blir uttagen till fyrstadsspel, kom då i god tid till samlingen 

i hallen, minst 20 min före avfärd vid bortamatcher. 
 

12) Ytterkläder och skor (förutom bowlingsskor) får ej tas med 

in på banorna. 
 

(Punkt nr 7 har reviderats med avseende på bokning i förväg. 
 

 

 

 

 



Gällande regler vid tävling och träning med Västerås PBK 

(reviderat 3/2 2022) 

 

Oavsett tävling eller träning, skall alla tilldelas en bana. Ingen får välja bana själv. 
Vår målsättning är att man ska umgås och spela med olika medlemmar, därför beivrar vi 
försök att bara spela med "bästisar". 

 

Ingående tävlingar som summeras vid snittberäkning är: 
7-bästa-, 5-bästa, ”Bäst i 3 serier” och klubbmästerskap. 

 
Alltså ingår inte dessa tävlingar i snittberäkningen: 
Gurkaslaget, 4-stads- och klubbmatcher samt julslagning. 

 

5-bästa-regler: 
Tävlingen pågår i 10 omgångar och de 5 bästa av dessa = 15 serier blir slutresultatet. 
Prislista upprättas med handicap i en damklass och en herrklass efter varje omgång.  

Hcp vid sista omgången gäller för samtliga omgångar vid slutlig prislista. 

 

7-bästa-regler: 
Tävlingen pågår i 14 omgångar och de 7 bästa av dessa = 21 serier blir slutresultatet. 
Prislista upprättas med handicap i en damklass och en herrklass efter varje omgång.  

Hcp vid sista omgången gäller för samtliga omgångar vid slutlig prislista. 
 

 

Klubbmästerskap avgörs på vårsäsongen: 
Tävlingen spelas i 4 omgångar med 3 serier vid varje tillfälle. Lista redovisas efter varje spelad 

omgång i alfabetisk sortering utan hcp.  

 De 3 bästa omgångarna räknas i slutresultatet och därefter fördelas slutlig prislista.  

 KM-mästare koras i dam och herrklass, med hcp och utan hcp.  

 

 

Julslagningen och julbordet: 
Julslagningen är en mera "jippo-betonad" tävling, i slutet på höstsäsongen. 
Anmälningslista anslås på tavlan, sedan grupperar UK deltagarna på banorna. 
Oftast blir det minst 5 spelare på varje bana. 3 serier spelas: 1 serie med släckt belysning, 
1 serie mini-bowling samt 1 serie "vanlig" bowling. 
PBK-medlemmar välkomnas på julbord på sena eftermiddagen, kostnad beslutas varje år efter 

vilka kostnader tillkommer. 
Penningpriser i julslaget byts ut 2021 till Sverigelotter, så att alla sorters tävlingar har likvärda 

priser. 
Anmälan, avgifter och betalning: 
Vid träning och tävling betalar spelare direkt till hallen, för 3 serier. 
Med början höstsäsongen 2021, finns alternativ att lösa 10-kort (3 serier i 11 omg)eller betala 

kontant 
vid anmälan. Kontantbetalning direkt till PBK är borttaget. Månadskort gäller ej vid PBK-spel! 
4-stads- och klubbmatcher subventioneras, så att deltagare vid 4 series tävling  och vid tävling med 

6 serier.  

 


