
  

 

 

 

Rødovre 
Bowlinghal 

 Årskort / Træningskort 
sæson 2022-2023 



Årskortet kan udstedes til alle som har licens under Dansk 
Bowling Forbund, Den Frie Bowling Union, FSKBH eller 
Pensionisternes Bowling Alliance (PBA).  

  
  

Du kan nu købe et træningskort der dækker en måned, et ½ år, 
eller et kort der dækker op til 12 måneder. Du kan træne når der 
er ledige baner, så på den måde bestemmer du selv.   
  
Priser på kortet er  

Type  Senior  
Medlem  

Ej medlem  
af DSI 

Ungdom  Ungdom  
Ej medlem 

af DSI  
Måned  400  440  100  200 

6 måneder  1.800  1.980  300 600 
Årskort  2.500  2.750  600 1.200 
  

Årskort for personer under uddannelse er kr. 1.200  
 

Bemærk, at der IKKE ydes refusion for lukkedage, 
samt ferielukning.  

  
Du kan benytte kortet følgende dage:   
  

Mandag - torsdag     kl. 11.00 – 22.00.   
Fredag i tidsrummet  kl. 11.00 – 17.00.  

 Lørdag i tidsrummet  kl. 17.00 – 24.00.   
Søndag hele åbningstiden.  
  

Når du vil købe et kort, så skal du henvende dig i receptionen og 
betale for kortet, så bliver kortet lavet til dig senest den 
efterfølgende hverdag.     

  
Bemærk følgende regler for brug af kortet:   
  

Du bedes bemærke, at der IKKE kan bestilles baner på forhånd, 
men udelukkende benyttes baner der er frie og som IKKE er 
udlejet til andre klubber / selskaber.  
  
Kortet giver KUN ret til træning alene eller med flere andre 
personer som ER i besiddelse af træningskort. Det betyder at 
KORTHOLDER skal spille på banen.  
  
Du kan max. træne 2 timer hver dag uanset om du spiller alene 
eller med andre.  
  
Vælger du at træne med en som IKKE er i besiddelse af et 
træningskort, skal denne person betale kr. 40,- pr. time. Dette er 
uanset tidspunkt I træner.  
  

KORTET SKAL ALTID  fremvises når 
man får tildelt en bane  kortet er 

personligt. 
  

Vores personale kan til enhver tid bede dig fremvise 
kortet, og dette skal man altid efterkomme.  

Ajourført 3. august 2022 


