
LigaenSOLØR
Bowlinghallen Solør ønsker hjertelig velkommen til ny sesong av

Solørligaen. Her er gamle og nye lag velkommen til lokalliga i Solør, som
har oppstart mandag 09. januar 2023

 
Påmelding skjer til Gjermund Mathiesen tlf. 986 36 801 eller via skjema

på bowlinghallensolor.com. Frist for påmelding er mandag 02.01.23

Bowlinghallen Solør

Lagene: Et lag består av 3 spillere med en eller flere reserve. Det er 3
spillere som spiller samtidig, hvor er det mulig å bytte ut spillerne etter

hver serie. 
Spillformat: Hver kamp spilles over 3 serier, hvor lagene møtes på et

banepar, med banebytte (AM). Kampene spilles mandager, onsdager og
torsdager kl.17.30 og 19.15. (Gi beskjed om ønsket spiletid/dag).

Pris: Voksne: kr. 40,- pr. spiller pr. serie og U/18: kr. 25,- pr. spiller pr. serie
(Ingen påmeldingsavgift)

Poeng: Det gis 1 kamppoeng pr. serie og 1 kamppoeng for totalsummen.
Et lag kan få totalt 4 kamppoeng i en kamp. Vinnerlaget får så 2 poeng for
vinst, det laget med høyest totalsum ved uavgjort (2-2) får 1 poeng, mens

det laget som taper for 0 poeng.
Resultater: Resultatene sorteres etter poeng, så kamppoeng og tilslutt
lagsum. Alle resultater legges inn på bowlit.se, og skrives ut å henges i

hallen. 
HCP: Alle spillerne får sitt personlige HCP, som regnes ut i fra 70% av 200 -
ditt snitt. Eks. 200 - 176 i snitt = 17 i HCP. HCP oppdateres etter hver kamp,

og tar utgangspunktet i de siste 21 spilte seriene dine. 
Divisjoner: Solørligaen har i dag 2 divisjoner, med henholdsvis 8 og 7 lag.

Årets sesong tar vi utgangspunktet i å ha 8 - 10 lag i hver divisjon. Det laget
som ligger nederst ved sesongslutt i 1. div rykker ned, mens det laget som

vinner 2. divisjon rykker opp (Så langt laget ønsker det). Om laget ikke
ønsker opprykk er det laget som ble nr. 2 som blir spurt.  


