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TRIN 3: Finale 
 

- Efter trin 2 kvalificerer de 2 vindere af semifinalerne sig til trin 3. 

- Der spilles bedste keglefald over 2 serier AM. 

- I tilfælde af pointlighed vil spilleren med højeste sidste serie blive placeret højest. Ved 

fortsat lighed spilles der ”Roll off” 
- Vinderen af trin 3 er vinder af Sams Ungdomstræf 2018 

- Taberen af trin 3 får placering 2. 
 

I finalerne spilles der om følgende præmier: 
 
 

Række 1. pr. 2. pr 3.-4. pr 

Puslinge Kr. 900,00 + Bowlingkugle* Kr. 750,00 Kr. 500,00 

Juniorer Kr. 1.250,00 + Bowlingkugle* Kr. 1.000,00 Kr. 750,00 

Ynglinge Kr. 1.250,00 + Bowlingkugle* Kr. 1.000,00 Kr. 750,00 
 

* Bowlingkuglerne er sponsoreret af Løvvang Pro Shop. Sponsoratet inkluderer boring hos Løvvang Pro 
Shop (uden evt. propper). Der kan frit vælges bowlingkugle, dog indenfor bestemte brands / producenter. 

 

Det er kun det højeste resultat fra indledende runde, som kan udløse 

præmie/finaleplads. Alle serier er snittællende. 
 

- Startgebyrer 
 

Puslinge : Kr. 225,00 

Juniorer & Ynglinge : Kr. 250,00 
 

Der kan spilles mere end en start (Re-Entry): 

‐ Alle re-entries koster kr. 200,00 pr. stk. 
 

- Alle startgebyrer inkluderer gratis isvand, samt diverse frugt til spillerne under 

spillet. 
 

 

- Starttider 
 

Indledende Runder : Lørdag kl. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 og søndag kl. 08:00 

Desperado : Straks efter sidste start (Søndag ca. kl. 10:30) 

Finaler : Søndag ca. kl. 11:30 

Præmieoverrækkelse : Finder sted kort tid efter finalen (ca. kl. 14:30) 
 

 

Alle starter rummer som standard 56 pladser, så der er et ekstra banesæt ledig i tilfælde 

af fejl på bowlingmaskinerne. Stævneledelsen forbeholder sig dog ret til at åbne de 

sidste 4 pladser i de individuelle starter, såfremt der kommer stor efterspørgsel. 

Indtil d. 01-11-2018 er der i starterne kl. 16:00 og 19:00, reserveret 36 pladser til 

primære entries (1. starter). Efter denne dato åbnes starterne fuldt ud for re-entries. 


