
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

inviterer til det 

 

1. kvartmaraton-bowling  
 

6 timers bowlingstævne i Kruså  
for ungdomsspillere 

 
 

 
Lørdag den 7. maj 2016 

kl. 10.00 - 16.00 

 
 

Stævnet er støttet af Aabenraa Fritidsråd 



Tidspunkt: Lørdag den 7. maj 2016 fra kl. 10.00 til kl. 16.00. 

 

Sted: Grænsebowling, Harkærvej 13, 6340 Kruså 

 

Afvikling: Der kan max. deltage 6 hold. 

 Et hold må bestå af 4-8 ungdomsspillere. 

 Der skal hele tiden være 3 spillere på banen. 

 Der spilles 12 serier, og der skiftes bane efter hver 3. serie. 

En spiller må max. spille 3 serier i træk, hvorefter der skal siddes min. 1 serie 

over før evt. genindtræden. 

 Der må ikke skiftes spiller midt i en serie, medmindre der er sket en skade, og 

den udgående må ikke genindtræde. 

 

Regler: DBWFs alm. bowlingregler, dog er der ingen opvarmningskast. 

 Der spilles med hallens sædvanlige oliering. 

 Der spilles amerikansk. 

 Der spilles i klubtrøje. 

 Deltagelse kræver ikke licens. 

 Der er først-til-mølle og bindende tilmelding. 

 Betaling skal ske samtidig med tilmeldingen. 

 Hvis I ikke har deltagere nok til et hold, bedes I kontakte stævnelederen, der 

kan lave et fælleshold, såfremt der mangler hold. 

 Sidste års deltagerklubber har førsteprioritet ved næste tilmelding. 

 

Præmier: Der spilles om en pokal, der vindes af det hold, der vælter flest kegler i løbet af 

de 6 timer, samt lille gave til alle deltagere. 

 
Pris: Kr. 800,00, der skal betales ved tilmeldingen, til Sydbank, reg.nr. 8065, 

kontonr. 0001024202 - Husk at anføre klubnavn/tilmelder. 
 

 Startgebyret dækker bowling i 6 timer, frugt og gulerødder samt vand under 
hele stævnet. 

 
Tilmelding/ FØRST TIL MØLLE til stævneleder: 
spørgsmål: Lene Kirkebak Ovesen 
 Tlf. 22 63 19 69, leneovesen@email.dk 
 
Tilmeldingsfrist: Senest den 25. april 2016 
 
Arrangør/ Bov IF Bowling 
stævneledelse: Lene Kirkebak Ovesen 
 
Hjemmeside: www.bovifbowling.klub-modul.dk 



DELTAGERLISTE 
 

Skal fremsendes til leneovesen@email.dk senest fredag den 6. maj 2016 

 
 

Klub ____________________________________________________________ 
 
 
Holdnavn ____________________________________________________________ 
 

 

Deltager 1 ____________________________________________________________ 

 

Deltager 2 ____________________________________________________________ 

 

Deltager 3 ____________________________________________________________ 

 

Deltager 4 ____________________________________________________________ 

 

Deltager 5 ____________________________________________________________ 

 

Deltager 6 ____________________________________________________________ 

 

Deltager 7 ____________________________________________________________ 

 

Deltager 8 ____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Holdleder ____________________________________________________________ 
            Navn og mobil 


