
 

 

Danmarks Bowling Forbund og Bowlernes Hal inviterer til  

DM Ungdom Mix i weekenden d. 22-23/9 2018. 

 

Deltagere:   

Alle ungdomsspillere med licens i Danmarks Bowling Forbund.   

 

Spillested: 

Bowlernes Hal, Hvidkildevej 64, 2400 København   

 

Indledende:   

Lørdag d.22/9-2018 kl. 9.00 – 12.00 – 15.00 (Starten kl. 15.00 er forbeholdt spillere fra vest grundet 

afstand).  Alle spiller 6 serier Am indledende.  Der spilles i følgende rækker Puslinge, Junior og ynglinge 

(Mikropuslinge spiller i Puslinge rækken) 

 

Ens keglefald:  

I tilfælde af ens keglefald efter de indledende runder og i semifinalen, vil spilleren med højeste sidste serie, 

blive placeret højest. Herefter højeste næstsidste serie osv.   

  

Semifinaler/finale: 

Semifinaler for alle rækker spilles søndag kl. 9.00. De 8 højest scorende puslinge,  6 højeste junior og 

ynglinge par går videre efter de indledende resultater til semifinalen. Den indledende score tages med i 

semifinalen. Der spilles 4 serier AM.  Finaler spilles umiddelbart efter semifinalen. Der olieres inden finaler.  

 

Finale: 

Ca. kl. 12 spilles der finaler. De to højest scorende mix doubler mødes efter semifinalerne i en finale, hvor 

højeste samlede scorende mixdouble over 2 serier AM vinder Guldmedalje. Taber mixdouble får sølv. 

Nr. 3 og 4 mødes om bronzemedalje over 2 serier AM. Højeste samlede scorende mixdouble får bronze.  

Ens keglefald: I tilfælde af ens samlet keglefald vinder holdet med den højeste sidste serie.  

http://bowlingsport.dk/


  

Medaljeoverrækkelse:   

Der vil være medaljeoverrækkelse umiddelbart efter finalen. ca. kl. 15.00.  

 

Overnatning og madtilbud: 

Der tilbydes overnatning og mad i forbindelse med stævnet. 

Overnatning koster 30 kr. pr. person, og madtilbuddet koster 180 kr. pr. person. Det dækker aftensmad 

lørdag, morgenmad og frokost søndag. 

Ønsker man at gøre brug af dette, så skal det bestilles via mail til Rene på rene@bowlerneshal.dk 

 

Pris:   

Prisen for deltagelse er kr. 420,00 pr par. 

Betalingen kan ske via betalingsmodul på DBwFs hjemmeside. 

 

Bestemmelser:   

o Der spilles i godkendt klubdragt.   

o Der spilles efter Danmarks Bowling Forbunds generelle spilleregler.   

o Der vil være 10 min. opvarmning.   

o Der føres ikke manuel slagseddel.   

o I tilfælde af EDB-nedbrud, startes serien forfra. Dette gælder alle implicerede spillere.    

o Ved udeblivelse uden skriftligt afbud senest 14 dage før mesterskabets start opkræves startgebyret.   

  

Vi gør dig opmærksom på, at når du deltager i dette stævne giver du tilladelse til, at vi opgiver navn og klub 

i resultatlisten.  

  

Tilmelding: Senest d. 7/9 2018. Venligst respekter dette, det letter administration ved evt. flytninger.  

Det sker via tilmeldingssystemet på bowlingsport.dk                  

Evt. ændringer efterfølgende sendes til: dmtilmelding@bowlingsport.dk 

 

Ansvarlig for afvikling af mesterskabet er DM Udvalget 

Stævnet afvikles af Ole S. Kristensen med support fra DM Udvalget 
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