
 

 

KLUBMESTERSKAB 2019 OG 

EFTERFØLGENDE KLUBHYGGE – SENIOR  

 

Årets klubmesterskab finder sted fredag den 31. maj og lørdag den 1. juni 2019. Klubhygge sker i 

forlængelse af finalerne lørdag den 1. juni 2019 kl. ca. 14.00. 

  

Der er indledende starter fredag kl. 18.00 og lørdag kl. 9.00. Der spilles i indledende 6 serier AM. 

 

Ud fra resultaterne i indledende uddeles guld, sølv og bronzemedaljer i række B. For damer er 

række B spillere med under 170 i snit, for herrer spillere med under 185 i snit. 

 

Alle deltagere er med i den samlede række, hvor der spilles om klubmesterpokalen. Top 6 hos 

damerne og top 12 hos herrerne går videre til finalesteps som beskrevet nedenfor. 

 

Kl. 12.15 - finalestep 1 - herrer: (12 herrer) højest seedede møder lavest seedede (1 mod 12, 2 

mod 11) over 1 serie. 6 herrer går videre til finalestep 2. 

Kl. ca. 12.45 – finalestep 2 – herrer og damer: (6 herrer og 6 damer) højest seedede møder lavest 

seedede over 1 serie. Af de 3 vindere går de to lavest seedede videre til finalestep 3, højest 

seedede går videre til finalestep 4. 

Kl. ca. 13.15 – finalestep 3 – herrer og damer: (2 herrer og 2 damer) mødes over 1 serie, taberen 

modtager bronzemedalje, vinderen går videre til finalestep 4. 

Kl. ca. 13.45 – finalestep 4 – herrer og damer: (2 damer og 2 herrer) mødes over 1 serie, taberen 

modtager sølvmedalje, vinderen kåres som årets klubmester. 

Igennem alle finalestep afgøres pointlighed ved 9-10 rude roll off. 

 

Efter finalerne lørdag (omkring kl. 14.00) tændes grillen og der serveres pølser med brød samt 

sodavand/øl. Alle medlemmer og påhæng er velkomne - prisen er 100 kr. som inkluderer en start 

til klubmesterskabet samt mad og 1 stk. drikke til det efterfølgende arrangement. Prisen er den 

samme uanset om man ønsker at spille klubmesterskab eller ej.  

Der kan betales med mobilepay til nr. 60079 

 

Vi håber så mange som muligt vil deltage – skynd jer at tilmelde jer! 

 

Tilmelding til Hannah på mail: hannah@andersendk.com, tlf. 28141153 eller via facebook. 


