
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regler-/villkor & information 
Lag och spelare som anmäler sig för spel i Garageligan hos Eklunds Bowling säsongen 
2022/2023 förbinder sig enligt nedanstående villkor. 

 

Säsongsavgift 
Att erlägga säsongsavgift på 150 kr/lag. En avgift som avser administrationsavgifter för 
hantering av spelscheman, uppdatering av tabeller och resultat. Avgiften erläggs vid 
lagets första start för säsongen. 

 

Ligaavgift 
Att inför varje spelomgång i Garageligan, att erlägg en avgift för spel. Avgiften på 360 
kr/lag erläggs innan start av aktuell match. Ligaavgiften kan även inbetalas i förskott för 
hela säsongen. Spelare kan betala ligaavgift via sitt företags friskvårdsprogram. 

 
Även vid utebliven start (t.ex. vid WO) erläggs ligaavgift av det lag som inte dyker upp/kan 
spela. Avgiften för en utebliven match är på 200 kr. Undantaget då bowlinghallen 
(Eklunds Bowling) tar bort aktuell omgång. 

 
Lag som efter säsongens andra spelomgång väljer att inte ej fullfölja säsongen, 
förbinder sig att erlägga ligaavgiften för resterande säsong. 

 

Laget 
Varje lag består av 3 spelare. Varje lag har rätt att kalla in reservspelare om ordinarie 
spelare ej kan delta. Reservspelaren kan vara ordinarie i ett annat lag och division i 
garageligan, men inte från samma division. Ett lag kan ha fler än en reservspelare. 

 

Poängräkning 
Varje omgång spelar lagen om totalt 21 poäng, fördelat på 7 poäng per serie. 
2 poäng vid vunnen serie, 1 poäng vid oavgjort resultat och 1 poäng till högsta lagslagning 
per serie.
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Allmänt 
 Kom i tid, varje spelomgång är tidsatt till max 1 timme (för 3 serier). 
 Oljning av aktuella banor sker innan omgångens första start. 
 Vid match används inte övertrampsvarningen. Tänk ändå på att inte trampa 

över linjen för din egen säkerhet. 
 
Utebliven start/WO 
Om ett lag inte dyker upp (WO), tilldelas det lag som är på plats till seger med 10–0. 

 

Flytta speldag 
Lag som inte kan spela på aktuell speldag, har möjligheten att flytta speldag och tid. Lag 
som måste byta speldag ansvarar för kontakt med motståndarlag och bowlinghallen. 

 

Tävlingsledare 
Vid tveksamheter eller bedömning av poäng är det personal på plats som är 
beslutsfattare. 

 
Om olyckan är framme 
Bowlinghallen erbjuder via föreningarna i hallen en spelarförsäkring (kostnadsfritt). 
Denna försäkring täcker eventuella skador när du spelar. Vid tecknande av försäkring 
erhåller man även en licens. Mer information kring denna försäkring och licens, 
kontakta personalen i bowlinghallen. 

 

Ändring av regler- och villkor 
Eklunds Bowling förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera innehållet och dess 
regler under aktuell säsong. 
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