
 
 
 
Kære Klubformand, hermed lidt informationer om hvad der sker i din bowlinghal.  
 
Nyt frisk lufts system 
 
Igennem en længere periode har vi være udfordret på vores frisk lufts system, da anlægget først er meget gammelt, og i 
perioder har været ganske fejlbehæftet.  
 
Det har været en dyr post på vores budget, da et så gammelt system bruger megen energi, og er ganske dyr at 
vedligeholde.  
 
Derfor er det også med glade at vi kan informere om, at der installeres et nyt system i uge 17. Herefter forventer vi at vi 
igen kan undgå de mange driftsstop, og at vi kan spare penge på den megen energi vi bruger, især med de elpriser vi 
har.  

Ny serviceleder 
 
Vores tidligere serviceleder i maskingangen, Henrik Christiansen – også kaldet HC, vender ”hjem” igen den 1. maj. Også 
her er vi glade for at vi har kunne få fat i en dygtig mekaniker. Vores 2 nuværende folk, Tonni og Kim, har virkelig gjort et 
stort arbejde for at få maskinerne til at kære optimalt, men der har været udfordringer hen ad vejen.  
 
Så vi håber med Henriks tiltrædelse at vi snart skal få bugt med de sidste problemer nogle af banerne giver os.  
 
Kontrakter for den nye sæson 

Vi forventer at udsende de nye kontrakter for sæson 2022/2023 ud i ugen efter påske.  
 
Rødovre Bowlinghal 
 
Som i sikkert har set flere steder har vi ændret vores logo og er ved at overgå til at kalde os Rødovre Bowlinghal.  
 
Vores navn, Den Selvejende Institution Rødovre Bowlinghal / World Cup Hallen, vil vi ændre ved, at slette den sidste 
del af navnet, World Cup Hallen.  
 
Årsagen er mange, men især fordi mange ikke forbinder World Cup Hallen med en bowlinghal, da vores gæster ofte 
spørger os, har jeg ikke ringet til bowlinghallen. Ydermere er det mere genkendeligt og nemmere at finde på de Sociale 
medier. 
 
Påskestævne  
 
Husk vi i dagene torsdag, fredag og lørdag holder påskestævne i Rødovre Bowlinghal, læs mere på dette link 
https://www.xn--rdovrebowlinghal-lxb.dk/aktiviteter/paaskestaevne-2022.aspx 
 
Vi ønsker alle en god påske14.0 

https://www.rødovrebowlinghal.dk/aktiviteter/paaskestaevne-2022.aspx

