31. august 2017

Oplysninger vedrørende EM 2018 i Wien, Østrig
Så er vi klar med nogle vigtige oplysninger vedrørende næste års stævne i Wien, Østrig.
EM i i Wien afholdes i uge 26, fra lørdag den 23.06. til lørdag den 30.06.2018. Vær opmærksom på at
stævnet igen er udvidet med 1 dag, så finaler og banquet er lørdag d. 30.06.2018.
Der er vedtaget samme deltagergebyr som de sidste år og dette er:
Euro 230 = Kr. 1.730 pr. spiller og Euro 180 = kr. 1.350 pr. gæst.
Og inkluderer følgende ydelser:
Spillere: 18 serier bowlingspil (á 6 serier single, double og trio), samt eventuelt spil i finalerunden, åbnings
ceremoni med minimum en drink, afslutningsbanket med spisning, bustransporter tur/retur hotel /
bowlinghaller hele ugen, samt transfer tur/retur lufthavn/hotel ved ankomst i Wien fredag d. 22.06. fra kl.
15.00 og hele lørdagen. Ved afrejse er der gratis transport til lufthavn hele søndagen d. 01.07.
Gæster: Har samme ydelser inkluderet som spillerne undtagen de 18 serier bowlingspil.
Deltagelse: Dette er det 27’nde EM for seniorer og der spilles sandsynligvis i flg. 4 bowlinghaller, dog
afhængig af antal deltagere.

Bowlinghaller
Plus Bowling Center , Wien

32 laminat baner

www.plusbowling.at

Alle trio`s, samt singles herre gruppe A + Masters
Phoenix Bowlingpark Prater, Wien

32 laminat baner

www.phoenixbowlingpark.at

Bowlinghallen er delt med 2 x 16 baner i hver sin side.
Alle dame-doubler, samt herre-singles gruppe C.
Phoenix Bowlingpark Hernals, Wien
www.phoenixbowlingparkhernals.at
Alle herre-doubler, samt herre-singles gruppe B

32 laminat baner

Bowling Center Cumberland, Wien
www.cumberlandbowling.at
Alle dame-singles

12 laminat baner

Beliggenheden af bowlinghaller og hoteller er bedre end i Dublin og burde ikke kræve den lange
transporttid som i Dublin. Bor man på Hotel Wimberger (som bestyrelsen anbefaler) så er Plus
Bowling og Hernals begge tæt på (ca. 2 til 3 km), og Cumberland ca. 5 km fra hotellet. Men til
Prater hallen skal bussen desværre igennem bycentrum med dertil hørende transporttid (ca. 13 km).
I Prater er det planlagt at spille dame-doubler og herre-singles i C gruppen. Så kun en enkelt dag
med lang transport og for herre-gruppe A og B ingen spil i Prater.
Formand: E-mail : klok@post1.dknet.dk
Lars Klokkedal, Uggeløse Bygade 4,
3540 Lynge
Tlf. 48 18 84 44
Bestyrelsesmedl: E-mail:
bente@makholm.net
Bente Makholm, Åmosevej 44
2610 Rødovre
Tlf. 44 92 85 17

Sekretær: E-mail: sysarnet@gmail.com
Birgit Arnet
Vildtbaneparken 67 M, 2635 Ishøj
Tlf. 43 73 66 15
Bestyrelsesm.: E-mail:
lise.riggelsen@gmail.com
Lise Mollerup Sørensen
Lindeengen 69, 2740 Skovlunde
Tlf. 44 84 16 08

Kasserer: E-mail: dbk@post7.tele.dk
Børge Keller,
Ejbyvej 69, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 42 34 69 85
Hjemmeside www.esbc.dk
Giro ESBC - 1-656-2947

Bankkonto: 4310-0016562947

Indkvartering.
Som sædvanlig tilbydes der flere hoteller. Men desværre har de østrigske arrangører endnu ikke informeret
nogen hotelpriser overhovedet. Vi fik mundtligt oplyst, at priserne ville være ca. de samme som sidste gang
+ 5 % (2010). Men meget usikkert, hvis ESBC Østrig ønsker hotel bookinger via ESBC.
I 2017 i Dublin valgte mange danske deltagere at booke direkte på hotellet med flere fordele, som f.eks.
mulighed for gebyrfri afbestilling, og samtidig til en billigere pris, afhængig af bestillingstidspunktet.
Det er dog vigtigt at booke på et af de officielle ESBC-hoteller med bustransport til og fra hallerne og
lufthavnen. I bestyrelsen har vi altid forsøgt at samle hele den danske gruppe på samme hotel. Det har været
populært ikke mindst på grund af det sociale samvær.
Jeg kender de fleste af de tilbudte hoteller, og i 2010 boede alle danskere på
Archotel Wimberger, Neubaugürtel 34-36, 1070 Wien. 4* (igen i 2018 officielt ESBC-hotel)
og dette hotel vil vi meget gerne anbefale, flg. webadresse:
http://www.arcotelhotels.com/en/wimberger_hotel_vienna/
Det er et stort og flot hotel, beliggende med god offentlig transport til Centrum og ikke langt fra 3 af de 4
bowlinghaller, Plus Bowling Center og Phoenix Bowlingpark Hernals samt Cumberland. Prater ligger så lidt
længere væk, hvor man må være indstillet på længere buskørsel.
I skrivende stund kan der på Hotel Wimberger bookes et standard dobbelt værelse for ca. kr. 700/800 pr.
værelse pr. nat i uge 26. Men hvor længe man kan booke til disse priser er et stort spørgsmål, da de østrigske
organisatorer åbenbart ikke har blokket hotellet til ESBC-stævnet. Men undersøg også de forskellige
portaler: Booking.com, hotels.com og Trivago, priserne kan være forskellige. Måske med ekstra tilbud, og
med eller uden morgenmad og med eller uden mulighed for afbestilling.
Der er også andre officielle hoteller, bl.a.:
Senator Hotel Wenen, 3* (ikke så stort, så et spørgsmål om hele den danske gruppe kan være her).
Boutique Hotel Donauwalzer, 3* (I alt 70 vær. så ikke stort nok til hele den danske gruppe)
Ibis Wien Mariahilf ,3* (som alle andre Ibis hoteller)
Park Royal Palace Vienna, 4* (Trend-hotel, stort og ca. samme standard som Wimberger)
Lad os få en debat om hotelvalg på generalforsamlingen, og så snart ESBC-Østrig har fremsendt deres
hotelpriser i oktober kan vi fremsende disse til jer, hvis man ønsker at booke via ESBC.

Transport
Fly
Desværre så har SAS ikke direkte fly til Wien, men Austrian Airlines, som er partner med SAS har flere
daglige afgange. Jeg arbejder p.t. på at få en sportsaftale med Austrian Airlines, så vi kan få 2 x 23 kg bagage
med på normal flybillet, således som med SAS. Og jeg håber at kunne oplyse om dette på generalforsamlingen.

Bil
Der er nok også mange, der vælger at køre i bil til Wien. Hotel Wimberger har egen P-plads, og den kan
bestilles. Lige nu er prisen € 19,00 pr. dag.

Økonomi
Beløbene deles som tidligere ved indbetalinger flere gange med et depositum i december 2017 på kr. 1.000.
Restbeløbet betales i januar, og hvis I ønsker at reservere hotel via ESBC er betalingen i februar 2018
Flybilletter skal betales ved bookingen.

Evt. Udflugt
Vi har ikke talt om at arrangere nogen udflugt i Wien, men er der ønsker om dette, kan vi tage det op på
generalforsamlingen. Under alle omstændigheder vil bestyrelsen som tidligere år prøve at arrangere en social
sammenkomst en aften, hvor alle kan være spillefri. Der er i Wien som i Dublin 3 spillefri dage i løbet af
ugen.
Har I yderligere spørgsmål til næste års tur, tager vi det op på den kommende generalforsamling.

På bestyrelsens vegne
Lise

