
 

Biljard / Bowling 

Biljard 
 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 uppförande. 

Vi önskar alla medlemmar välkomna att spela 
biljard med oss! 

Bowling 
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. 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. 

Bowlingklot och särskilda skor finns till utlåning på plats i 
bowlinghallen.  

Vi önskar alla medlemmar välkomna att spela 
bowling med oss! 

 
  

   

  

  
  

Onsdagar ojämna veckor 13.00 – 14.00 

Strikehouse

 
Adress: Wieselgrensplatsen 10 

Lokaltrafik: Spårvagn 5, 6, 10 

Hållplats: Wieselgrensplatsen 

 

  
  

  
Ledare och kontaktperson: 

 
Stefan  

Mobil: 0790 – 27 60 52 
stefan.andersson@friskvardsklubben.se 

 

  
  

  

Ledare: 

 
Per 

Mobil: 0790 – 27 60 51 
per.helgeson@friskvardsklubben.se 

Onsdagar  jämna veckor 13.00 – 14.00 

Kville Biljard 

 

Adress: Kvilletorget 

Lokaltrafik: Spårvagn 5, 6, 10 

Hållplats: Vågmästareplatsen 

 

OBS! 
Kostnaden är medlemskap i 

Friskvårdsklubben på 100 kronor per 
kalenderår (januari till december) för att 

delta på bowling och biljard!  

 

 

 

 

Ledare: 
Emil 

Mobil: 0738 – 61 90 07 
emil.kall@friskvardsklubben.se 


