Biljard / Bowling
JÄMNA VECKOR
Biljard är ett spel som alla kan lära sig att spela. Det är kul och lätt att komma
igång, men kräver en del precision och koncentration.
Man spelar på särskilda tygklädda bord med höga
kanter i vilka det finns 6 hål som man ska försöka
få ner bollar i. Det gör man genom att stöta med en
så kallad kö på den vita spelbollen så att den träffar
de övriga olikfärgade bollarna i en viss ordning ner
i hålen beroende på vilket spel man har valt.
Allt man behöver finns på plats och ingen särskild
utrustning behövs, men eftersom vi spelar på ett
ställe där andra utanför gruppen också finns, så
gäller vanlig vårdad klädsel och ett gott

För mer info om dag och tid
se schemat eller
www.friskvårdsklubben.se
Kville Biljard

Kvilletorget 1
Hållplats Vågmästareplatsen

uppförande.

Deltagare betalar
endast medlemsavgift
som kostar 100 kronor
en gång per kalenderår
(januari till december).

Vi önskar alla välkomna att
spela biljard med oss!

Bowling är en lättsam sport som kan spelas av både
nybörjare och på mer avancerad nivå. Man spelar
några stycken per bana, där käglorna ställs upp i en
triangelformad formation automatiskt och en dator
räknar poäng samt sköter allt kring spelet.

OJÄMNA VECKOR
För mer info om dag och tid

Med bowlingkloten ska man
försöka slå ner käglorna, helst
alla på en gång (kallas strike)
eller genom ett andra försök (kallas spärr). Man följer samma
turordning om två försök var i nio omgångar och i en tionde
omgång kan det bli tre försök beroende på hur käglorna faller.

se schemat eller
www.friskvårdsklubben.se
Lundby Bowling

Bowlingklot och särskilda skor finns till utlåning på plats i
bowlinghallen. Observera att egna ute- eller inneskor inte får användas då dessa kan
repa det särskilda golv som är på bowlingbanorna.

Vi önskar alla välkomna att spela bowling med oss!

Wieselgrensplatsen 10
Hållplats Wieselgrensplatsen

Besöksadress:
Aktivitetshus Kortedala, Sekelhuset
Kvartsekelsgatan 13
415 09 Göteborg

Information:

Webb: www.friskvårdsklubben.se
Mail: info@friskvardsklubben.se
Telefon: Daniel K 0790 – 27 66 34

Med reservation för ändringar.
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