
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 7 november 2021 

VÄSTERÅS 
 

 

 

 

 

 

Arrangeras i samarbete med  



 

 

 

VÄLKOMMEN! 

Svenska Bowlingförbundet och Bellevue Bowling Västerås hälsar dig välkommen 

till 2021 års upplaga av Action Jubal Open. Tävlingen kommer spelas 6-7 

november. Detta blir tredje gången tävlingen spelas i Västerås, senast det begav 

sig var år 2008. I år kommer det, på grund av rådande situation, INTE att 

arrangeras någon bankett. 

TÄVLINGSINFORMATION 

Tävlingen spelas över 4 serier EU utan banbyte enligt Svenska Bowlingförbundets 

regler. Tävlingen är öppen för spelare som har Bowlinglicens A med 

parabehörighet. 

STARTTIDER 

Lördag 6/11  kl 09:00  10:30  12:00  14:00  15:30  17:00 

Söndag 7/11  kl 09:00  10:30  12:00 

 

FINAL 

Söndag 7/11 Samtliga finaler startar kl 14.00 

REGLER OCH KLASSINDELNING 

Damer klass A 161 - högre Herrar klass A 171 - högre 

Damer klass B 136 - 160 Herrar klass B 151 - 170 

Damer klass C 111 - 135 Herrar klass C 121 - 150 

Damer klass D upp till 110 Herrar klass D upp till 120 

 

Rännklass A (gemensam klass för damer och herrar) 150 - högre 

Rännklass B (gemensam klass för damer och herrar) upp till 149 

Om egen ränna medtas, krävs det att den är godkänd av SvBF:s parakommitté 

eller tävlingsarrangör. 

Spelstyrkegrundande snittet för klassindelning beräknas per den 30 september 

2021. Det är ALLTID klubbens ansvar att deltagarna anmäls i rätt klass, enligt 

spelstyrkegrundande snitt. Om inte detta anges placeras spelaren automatiskt i 

den högsta klassen. Arrangören kan under HELA tävlingen korrigera 

felaktigheter i klassindelningen. 

 



 

 

FINALSPEL 

De tre främsta från klass A-D går till en gemensam final, söndag 7/11 med start 

kl 14.00. Separat dam och herrfinal. Distansen är 3 serier. Individuellt HCP 

tillämpas, 70% av skillnaden mellan det spelstyrkegrundande snittet och 170 för 

damer respektive 180 för herrar, max 49p/serie. Rännklassens två främsta i varje 

klass spelar en separat final söndag 7/11 med start kl 14.00. Individuellt hcp 

tillämpas, 70% mellan det spelstyrkegrundande snittet och 200, max 49 p/serie. 

Finalen är gemensam för damer och herrar. Om någon som gått till final inte 

finns på plats när finalen skall spelas ersätts ej denna, utan sparring sätts in. 

STARTAVGIFT 

Startavgiften 275 kr per person sätts in på bankgiro 444-1671 i samband med 

anmälan. Du kan även swisha din betalning på nr 123-538 40 86. Vid beställning 

av T-shirt skall även denna betalas i samband med anmälan. 

Anmälan är bindande, läkarintyg krävs för återbetalning. 

 

ANMÄLAN 

Anmälan till tävlingen sker på webben. Adressen till anmälan är: 

actionjubal2021.swebowl.se. Ni loggar in klubbvis och anmäler sedan vilka 

personer som ska delta i tävlingen. Det är även här ni kan beställa årets T-shirt 

om ni önskar detta. Anmälan kommer vara möjlig från och med måndagen den 

11 oktober. 

GRUPPBOKNING 

Möjlighet att förboka som grupp kräver minst 10 namngivna spelare från samma 

förening. Detta kan göras tre dagar innan anmälningssidan öppnar dvs tidigast 

fredag 8 oktober. Gruppbokningar tas endast emot via epost 

actionjubal@bellevue.se och bekräftas via mail senast 11 oktober. Uppge även 

alternativ starttid utifall den önskade starttiden är fullbokad. 

FÖRFRÅGNINGAR 

Vid frågor maila på actionjubal@bellevue.se 

T-SHIRT 

Möjlighet att få köpa en T-shirt med anknytning till årets tävling kommer att 

finnas. Kostnad för denna blir 140 kr per styck. Storlekar XS, S, M, L, XL, XXL, 

XXXL och XXXXL. T-shirten beställs på webben i samband med anmälan, dock 

senast 24 oktober. 

mailto:actionjubal@bellevue.se
mailto:actionjubal@bellevue.se


MAT 

Bellevuestadions cafeteria erbjuder dagens lunch, korv med bröd, smörgåsar, 

fikabröd, glass och varma/kalla drycker. 

BOENDE 

Besök respektive hotells hemsida för information om priser. 

 

Nära hallen: 

 

 

 

 

 

 

GOOD MORNING VÄSTERÅS 

Slånbärsgatan 1  Tel 021 – 12 02 20  

ligula.se/en/goodmorninghotels/vasteras/ 

 

Centralt: 

 

 

 

 

 

 

COMFORT HOTEL 

Sigurdsgatan 23  Tel 021 – 580 10 10 

nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/vasteras 

 

 

 

 

HOTEL PLAZA 

Kopparbergsvägen 10  Tel 021 – 10 10 10 

plazavasteras.se 


