
                             

 

  

                                         

INVITASJON TIL KRETSSTEVNE 2022 

VÅLERHALLEN 

Skoleveien 1, 1592 Våler 

 

Onsdag 16. november 9.30 til ca. 15.30  

Våler/Svinndal Carpet Bowls klubb inviterer til kretsmesterskap i 

carpet bowls for 4 er-lag sammen med NCBF 

Meld dere på med 4 er-lag fra din Carpet Bowls klubb. Det vil bli max 16 

lag i turneringen. Hver Carpet Bowls klubb kan stille med flere lag. 

Dersom antall påmeldte lag overstiger 16, vil arrangementskomiteen 

kunne redusere antall lag. Alle klubber er garantert å kunne stille med 2 

lag.  

Lag som allerede er kvalifisert til NM i Askim kan delta. De tre beste 

lagene som ikke allerede på Høstcup 2022 ble kvalifisert til NM, blir da 

kvalifisert til å delta i NM i Askim 4. februar 2023. 

Følgende lag er invitert: Moss CB: Skiptvet CB, Rygge CB, Pig Valley CB, Andebu CB og 

Våler/Svinndal CB. 

Det er ingen påmeldingsavgift.   

Påmeldingsfrist senest tirsdag 08.11.2022 

Alle påmeldinger skal sendes som mail til:  

Arne-Martin Martinsen bowls.arne@hotmail.com   

Vennligst oppgi navn på laget (XXXXX 1) samt deltagernavn i hvert lag.  

mailto:bowls.arne@hotmail.com


Sammen med påmeldingen, skal det oppgis navn på klubbens 

kontaktperson. Dette for å sikre at meldinger om stevnet kommer til riktig 

person i de enkelte klubbene.  

Vi tenker fortsatt på beskyttelse i disse Coronatider. Oppfordrer til at alle 

som melder seg er fullvaksinerte. Viktig er de generelle rådene vedr. 

coronasmitte følges. Håndsprit blir satt ut. 

Det vil ikke bli mulighet til å kjøpe seg mat.  
Men vi spanderer kaffe/frukt. Derfor må hver enkelt ta med egen mat. 
Det vil bli satt opp stoler og bord.  

Det er parkeringsmuligheter nær hallen.  

Innesko skal benyttes. 

Romslighet er et nøkkelord for dagen. Aktivitet, samvær og hygge er 

hovedfokuset. Vi følger enkle spilleregler så godt det går.   

Vi vil følge noen hovedregler vi vil prøve å følge i turneringen:  

- Utkast skal skje innenfor markert område.  

- Spiller skal ikke ta opp kula før foregående spiller har kastet. 

- Spiller går til siden så snart kastet er gjort. 

- Lagleder/skip skal stå i andre enden av teppet, Når spiller 1. 

2. og 3 har kastet sine kuler, skal skip gå til andre enden av 

teppet og kaste sine to kuler, kan de øvrige gå ned til andre 

enden av teppet. 

- Når sluttsignalet går, skal den kula som akkurat er kastet, telle 

med i omgangen. 

- Det er ikke tillatt å gå på teppene. 

Men husk at ingen blir diskvalifisert om de glemmer seg og ikke følger 

disse reglene til punkt og prikke. Vi må merke oss at dette er idrettslek 

for voksne. De fleste er med for å hygge seg, ikke for å bli 

verdensmestere.    

Norges Carpet Bowls Forbund i samarbeid med 
Våler/Svinndal Carpet Bowls klubb. 


