
Silly Season 4 – return of the extended stunty 
 

Så var det dags för fjärde inkarnationen av Silly Season. Än en gång kör vi med det 

utvidgade Stuntykonceptet. Fem hårda raser får vara med. Vi kör upp till tre rundor. 

De skall spelas i nummerordning, men lottningen kan förändras om någon av 

coacherna går till semifinal i Season 19 och/eller föredrar Squigbowl. Den första 

matchen skall spelas under tiden 17-23/4, de två sista under slutspelsdagen 24/4. 

Anmälan sker på StockBowls hemsida, senast söndag 17/4 kl 12.00. Lottning 

genomförs före kl 13 den 17/4. 

Tillåtna lag Halfling, Goblin, Ogre, Underworld, Vampire. Endast lag som varken är 

med i Season 19 eller Open Season 5 får delta i Silly Season 4. 

Säsongens specialare: 

 För att lagen skall bli lite jämnare får några av dem ett kort före varje match. 

Det kortet kostar inget, och räknas inte in i lagets Team Value. De tilldelade 

korten är: Goblin – Dirty Trick, Ogre – Miscellaneous Mayhem, Halfling – Good 

Karma. 

 Kick-Off-tabellen modifieras med följande ändringar: 

 6 – Get the Ref (samma som 2) 

 7 – Changing Weather, ett tillägg till denna är att om det nya vädret blir 

Nice (även om det redan var det) så får spelarna ett Special Team Play-

kort var 

 8 – Smells Goooood! Varje lag som har en Halfling Chef får en ReRoll, 

och varje lag som spelar mot ett lag med Halfling Chef förlorar en ReRoll.  

 Cheering fans och Brilliant coaching utgår alltså, finns ej med, räknas 

inte, är icke applicerbara, e väck! 

Pris: Fin liten symbol och 10 000 guld x antalet deltagare till vinnaren. Är det flera 

vinnare så delar de på prispengarna, avrundat nedåt till närmaste jämna 10000-tal, 

och alla får samma fina symbol. Inga tiebreakers alltså. 

Vill du inte vara med på detta får du nöja dig med Openmatcher under Reserves 

Rumbleveckorna och vanlig Squigball under slutspelsdagen. Reserves Rumble utgår 

alltså. 

Damma av ditt hårdaste lag, och var med! Pellevin och MartinS kommer att ställa upp 

med lag som det inte finns så många av, så kom med och tvinga oss att välja de 

sämsta (vilka de nu är). 


