BK Veteranerna Nyköping
INFORMATION FÖR MEDLEMMAR
Bowlingklubben Veteranerna hälsar alla nya medlemmar välkomna.
Klubben är nu medlem i Svenska Bowlingförbundet.
Klubben består idag av ca 50 medlemmar med både damer och herrar.
Medlemskapet kostar 300 kr per år med start i mitten av augusti till avslutning i början av maj året
efter. I medlemsavgiften ingår också seniorlicens samt olycksfallsförsäkring i samband med
bowlingspel. Medlemmen ska också köpa/sälja lotter för 200 kr 2 gånger per år.
Vi har träningstid, torsdagar kl. 10:00 under säsongen (augusti t.o.m. april) då vi spelar 4 serier
med lottade partners. Medlemmar debiteras månatligen för sitt bowlingspel i klubbens regi, för
närvarande 80 kr per 4 serier, som betalas direkt till klubben via bankgiro 447–7840. Vid egen
träning vardagar efter kl.15.00, kan vi spela fyra serier och betala för tre, dessa betalas direkt till
bowlinghallen.
Klubbmästerskap spelas, en omgång på hösten och en på våren.
Vi har också ett tävlingsutbyte med hemma och bortamatcher mot Kustens BK Oxelösund, TVVklotet Trosa/Vagnhärad, PMK- Eskilstuna, Katrineholms Seniorer, SPBK - Strängnäs, VPBK och
PM-70 samt Old Boys från Norrköping, Telge Veteraner från Södertälje och Lidingö PB.
Vid bortamatcher i annan bowlinghall än Rosvalla debiteras 90 kr per match som redovisas och
ingår i den månatliga debiteringen för respektive medlem. De som håller med bil erhåller
bilersättning, f.n. 20 kr per mil. Ersättningen sätts in på respektives bankkonto av kassören.
Träningströja och matchtröja kan köps av klubbens kassör.
Vid säsongsavslutning höst och vår har vi en egen lagtävling s.k. julslagning resp. vårslagning,
där efter på hösten ett medlemsmöte och på våren ett årsmöte. Lagen till tävlingarna sätts
samman efter spelarnas träningssnitt på så sätt att lagen ska bli så jämna som möjligt. Vid dessa
tillfällen bekostar klubben både spel och en lättare förtäring. Klubben deltar med 1 lag i den
interna korpserien (Play Bowl League) som spelas varannan måndagskväll.
Vi deltar också med ett herrlag med sex spelare i Riksseriens ”panterbowling”, dessa matcher
spelas f.n. i samband med vår träning på torsdagarna.
På vår anslagstavla vid omklädningsrummen anslås laguttagningar till våra klubbmatcher samt
anmälningslistor till olika tävlingar,
På vår hemsida www.nykvets.com finns protokoll från höst- resp. årsmöten, matchresultat m.m.
samt mer info att hämta.
Skåp finns att hyra av bowlinghallen.
Styrelsen består av: ordförande Åke Askelöf, vise ordförande och tävlingsansvarig Hans
Schörling, kassör Gunnar Roman, sekreterare Jan Wiggberg, ledamot Viveca Linder, ersättare
och lotteriansvarig Lennart Hagman
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