Lite kort om 4-stads! ...
4-stads är en tävling mellan pensionärsklubbar Uppsala, Västerås, Örebro och
Eskilstuna! Den startade i slutet av 2003.
Spelare måste vara ålderspensionär, som fyllt 60 år under kalenderåret.
Tävlingen spelas med 16 deltagare över 4 serier.
Om helgdagar inte lägger hinder i vägen, spelas tävlingen sista torsdagen i
månaderna september, oktober, november, februari, mars och april. Dessa månader
utgör ett spelår. I Uppsala delas tävlingen upp i 2 starter, pga. färre banor.
Vid varje spelomgång, får vinnande laget 2 poäng, och förlorande laget 0 poäng. Om
två eller flera lag kommer på samma poäng, räknas kägeldifferens.
För att få ett rättvist resultat, är oljeprofilen numera 41 fot, ”Main Street”, eller
likvärdigt.
Örebro har åtagit sig att tillsvidare iordningsställa kommande spelårs protokoll och
tabell, samt föreslå speltider för samtliga matcher. Dokumentet förvaras tillgängligt för
respektive klubb i ett ”moln” på nätet.
Uppsala spelar samtliga sina hemmamatcher under hösten, och då i samband med
vår egen tävling, Uppsalaträffen, som är över 6 serier. De 4 första serierna i
Uppsalaträffen blir då 4-stadstävlingen.
Under våren åker vi buss till de övriga matcherna i Örebro, där de har tävlingen ”Vårsexan”, Eskilstuna, där de har tävlingen ”PMK-slaget”, och slutligen Västerås, där vi
spelar tävlingen ”Gurka-slaget”. UK, (uttagskommitén), tar ut de 16 spelare som skall
representeras i stadsmatcherna på respektive ort, i övrigt fyller vi bussen med de
spelare som endast skall spela tävlingen. Det förekommer även att vi samtidigt spelar
en klubbmatch, med ytterligare 8 spelare.
Ansvaret för innevarande säsong, vilket betyder utdelning av plakett till vinnande lag,
är rullande årsvis mellan lagen. 2019–2020, är Uppsala detta, därefter i
bokstavsordning, Västerås, Örebro och Eskilstuna.
Spelschema och tabell, hittar du på vår hemsida under fliken ”Mer\4-stads 2019–
2020\Fyrstadsdokument”.
Härmed tror jag att jag kommit på det mesta om ovanstående tävling, som nu de
många nya spelarna i klubben kan ta del av.
För UPBK/J O Öberg

P.S.
I början av året blev Örebro av med sin hall, och kommer troligtvis inte att komma in i någon
ny hall förrän tidigast i höst, vilket innebär att den bortamatchen kommer att spelas i
Västerås, den 27/2, 13.00, där vi endast spelar stadsmatchen mot Örebro, och inte deras
tävling.
D.S

