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INTERNA SERIEN – Tävlingsinformation 2021-22 
 
Internserien är den tävling som de flesta i klubben deltar i. De som vill vara med delas för 
närvarande in i 17 grupper där grupplaceringen beror på genomsnittsresultaten i föregående 
säsong för att tävlingarna ska bli så jämna som möjligt. Eftersom föregående säsong blev 
avbruten på grund av pandemin så blir gruppindelningen efter de resultat man gjorde våren 2019. 
Nya spelade, eller de som valt att bara spela på torsdagar placeras för närvarande i grupp 20. 
Anmälan till nästa säsongs interna serie görs i allmänhet före ÄPS:s årsmöte, men eftersom allt 
blev förskjutet under 2020 så är grupperna indela efter tidigare snitt. 
Spelet betalas kontant, med betalkort eller inköpt presentkort. 
Priser utgår till de tre första i grupperna 1-16 (presentkort på spel) 
 
Grupp Speldag    Matchledare 
 
1-6 Måndagar kl. 09.30, 10.50,.och 12.10 Lars Pettersson 
7-12 Tisdagar kl. 09.30, 11.00, och 12.30  Jonni Stjernqvist 
13-16 Onsdagar kl 09.30, och 11.00  Birgitta Nilsson 
20 Torsdagar kl 13.00   Rolf Sandh 
 
I matcherna i gr 1-16 spelar men om 10 poäng, vunnen serie ger 2 poäng, oavgjord serie ger 1 
poäng samt högsta sammanlagda resultat ger 2 poäng. I gr 20 spelar man utan poäng. Tabeller 
redovisas på hemsidan www.bowlare.net  samt på anslagstavlan i hallen. 
Spelschema utdelas vid ÄPB:s upptaktsmöte 2021-08-30. Detta schema innehåller även tider för 
övriga interna tävlingar i ÄPB. Till dessa tävlingar måste man själv anmäla sig. Anmälan kommer 
upp på hemsidan och på anslagstavlan, ca 3 veckor före angiven tid för tävlingen. 
Det är möjligt att spela på annan tid än den schemalagda under förutsättning att man kommer 
överens med sin motspelare. Matchen kan spelas både i förväg och i efterhand och man bokar 
själv tid i hallen för detta. Vid dessa matcher ska man ta ut en kopia på matchen från hallen och 
lägga den tillsammans med matchprotokollet i lådan för spelade matcher. Går det inte att komma 
överens om ny tid vinner den som kan spela på den schemalagda tiden på WO med 10-0. Detta 
under förutsättning att den som fått WO spelar sina 4 serier på den schemalagda tiden. Vi 
uppskjuten match ska spelledaren kontaktas annars får ni betala hyra för banan. 
Alla uppskjutna matcher måste spelas innan den tid som står angiven på spelplanen. 
 
Vi kommer naturligtvis att ta hänsyn till alla restriktioner gällande Civid-19 
 
 
Tävlingsansvarig  Karin Stenström 
 


