
                                                                                                                                                    

Skellefteå kommuns personalförening 

inbjuder till KAF Riksmästerskap 2023 

Välkommen till Bowlingkompaniet i Skellefteå 

Lördagen den 13 maj, Gymnasievägen 14B, 931 57 Skellefteå 
                                                    Bowlinghallen har 16 banor. 

 

Tävlingen: 
Individuellt 6 serier europeiskt spelsätt, klassvis damer och herrar. 
Lagtävling i 2-manna och 4-mannalag. Licensierade och olicensierade. 
Lagmedlemmarna skall tillhöra samma kommun.  

Priser till de 3 bästa i varje klass och i 2-manna respektive 4-mannalag. 

Speltider: 11.00, (alternativt 12.00 och 15.00)   

Banorna oljas och tvättas före varje start. 
Det finns plats för 64 deltagare. Först till kvarn gäller. 
 

Herrar                                            Damer 
Klass 1 Licensierade                      Klass 1 Licensierade 
          2 Olicensierade                              2 Olicensierade 
           
Startavgifter individuellt 250:-/person. Lagavgift 20:-/person och lag. 
 
Kamratmiddag serveras efter sista starten.  
Kamratmiddag inkl. kaffe samt lättöl/ måltidsdryck. Återkommer med priset/pers. 
 

Anmälan: 
Anmälan till tävlingen och kamratmiddagen sker senast 30 mars via mail till  
Skellefteå kommuns personalförening personalforening@skelleftea.se 
 
 
Betala för tävling och middag, men avvakta tills vi vet om det blir någon tävling. 

Betala in på BG: 171-9673 eller via Swish: 123-023 7727    

Betalningsmottagare är Skellefteå kommuns personalförening, Glöm ej ange avsändare. 

 

 

Vi har två hotellerbjudanden inför denna turnering,  

läs mer nedanför om Hotell Aurum och Scandic Skellefteå. 

Önskar du bo på Hotell Aurum:  fredag-söndag. Rabatten är giltig mellan 12-14/5. 

Använd då koden BWL13 vid rumsbokning som ger dig då 15% rabatt.  

Följ länken nedan för att boka och fyll i kod för rabatten. 

http://online.bookvisit.com/v2/Campaign/CampaignDetails?channelId=f0350e2d-dbad-41ad-af4a-

20b069622021&campaignId=4e90c737-ab5c-4da9-ad55-2cf75a10cce5. 
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Önskar du bo på Scandic i Skellefteå, bokar du via mail till skelleftea@scandichotels.com och då 

uppger bokningskoden ”SKE120523_001” vid bokningstillfället för att få ta del av erbjudandet.  

Enkelrum: 1050 kr /rum och natt 

Dubbelrum: 1250 kr/rum och natt  

Vill någon boka flerbäddsrum (tre personer eller fler) eller familjerumskategorin så kan vi erbjuda 

priserna: 1650kr/enkel-, 1850 kr/dubbel-, 2050 kr/trebädds-, 2250 kr/fyrbäddsrum. 

Rummen är i mån av plats så med reservation för att erbjudandet kan bli slutsålt! Rummen är om- 

och avbokningsbara fram till kl. 18.00 på ankomstdagen. 

 

 

För frågor/funderingar maila Skellefteå kommuns personalförening 

personalforening@skelleftea.se                                                                        

                                                                                              

 

Varmt välkomna!  
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