
Kære alle 

 

Nedenfor vil vi orientere om 4 forhold, nemlig 

1. prisforhøjelse pr 1. januar 2022   

2. adgangsforhold til bowlingcentret  

3. ingen spil i efterårsferie og vinterferie fremover 

4. tømning af skabe til sommer 2022 

 

Prisforhøjelse 

Vi har fra Bowlingcentret fået meddelelse om en forhøjelse af banelejen pr januar 2022.  

For SENIORbowl Roskildes vedkommende drejer det sig om en 

stigning på 18%. 
 

På generalforsamlingen nævnte vi, at der måtte forventes en prisforhøjelse pr 1. januar 2022. 

Hertil var der en kommentar om, at pris og kvalitet hører sammen. 
 

Det har vi haft en drøftelse med Roskilde Bowlingcenter omkring - og det er der fuld forståelse 

for. 

Der arbejdes i øjeblikket også om natten for at sikre banernes kvalitet, hvilket gerne skulle give 

færre fejl. 
 

Med udgangspunkt i bl.a. disse forhold og en generel stigning i 

samfundet omkring pris/ydelse,  
vil prisen for at spille i 2 timer fra den 1. januar 2022, være   

                                                               70 kr. 

 

Adgang til Bowlingcentret 

Indgangsdøren til forhallen vil som tidligere nævnt fremover være åben fra kl. 10.15, så man 

kan komme i ly for regn, blæst og sne. 

Der vil dog fortsat ikke være adgang til selve bowlingcentret før kl. 10.30. 
 

Bowlingcentret har behov for at gøre centret klar - og bestyrelsen har behov for at gøre klar til 

spillet, sammen med bowlingcentret. 

Derfor har bestyrelsen adgang til bowlingcentret fra kl. 10.15. 
 

 

Spil i efterårsferie og vinterferie 

Bowlingcentret er som vi alle ved, en forretning, som økonomisk skal 

kunne svare sig. 
Det betyder, at de muligheder vi idag har for specielle "seniorpriser”, sandsynligvis ikke vil 

være gældende i disse 2 periode, idet bowlingcentret der har stor mulighed for at udleje alle 

banerne til bl.a. børnefamilier. 
 



Vi skal derfor påregne normal banepris, hvilket vil være en økonomisk belastning for klubben. 
 

Det har vi drøftet i bestyrelsen, og har truffet beslutning om, at vi afholder os fra at spille i 

efterårsferien og vinterferien. 
 

Vi vil kunne få mulighed for kompensation for den manglende spillemulighed enten før eller 

efter sæsonen (altså starte i august eller slutte i maj). 
 

Det har vi i bestyrelsen indtil videre besluttet IKKE at bede om - det er fortsat muligt, for de der 

ønsker at spille i disse tidsrum, at købe et "gavekort" for en bane til brug for op til 6 personer. 

Vi vil derfor anbefale at man benytter sig af denne mulighed.  
 

 

Tømning af skabe 

Kugle skabene skal tømmes til sommer 2022, så bowlingcentret kan få renoveret og rengjort 

både rum og skabe. 

Det tror vi alle kan være rigtig glade for og tilfredse med. 
 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 
 

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=da&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=da&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal

