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- Propositioner 
 

Der spilles indledende i 4 forskellige handicaprækker: 
 

 Puslinge (Født 01-07-2007 eller senere) 

 Juniorer (Født mellem 01-07-2004 og 30-06-2007) 

 Ynglinge (Født mellem 01-07-2001 og 30-06-2004) 

 U25 (Født mellem 18-11-1993 og 30-06-2001) 
 

I alle rækker spilles der 6 serier AM 
 

Alle spillere deltager i handicaprækkerne, hvor handicap udregnes baseret på spillernes 

aktuelle snit fra 1. halvår 2019. 
Derudover vil der blive afviklet finalespil baseret på rene kegler. 

 

 

Handicap tildeles således: 
 

Puslinge : 80 % af differencen til 165, dog max. 300 - (afr((165-snit)*0,8)*6) 

Juniorer : 80 % af differencen til 190, dog max. 300 - (afr((190-snit)*0,8)*6) 

Yng / U25 : 80 % af differencen til 200, dog max. 300 - (afr((200-snit)*0,8)*6) 
 

 

Præmier for rækker med handicap (Ingen finaler) 
 

Række 1. pr. 2. pr 3. pr 4. pr 

Puslinge Kr. 800 Kr. 600 Kr. 500 Kr. 400 

Juniorer Saber Pearl * 
Værdi: Kr. 1.650,00 

Matrix Solid * 
Værdi: Kr. 1.500,00 

Affinity * 
Værdi: Kr. 1.450,00 

Logix * 
Værdi: Kr. 1.275,00 

Yng / U25 Gauntlet Fury * 
Værdi: Kr. 1.650,00 

Matrix Solid * 
Værdi: Kr. 1.500,00 

Affinity * 
Værdi: Kr. 1.450,00 

Spoiler * 
Værdi: Kr. 1.275,00 

 
 

* Der vindes bowlingkugle med det angivne navn. Juniorer vinder kugler i 14 pund, mens Yng / U25 vinder i 15 pund 
Præmien er ex. boring. 
 

Skulle 2 eller flere spillere stå lige i ovenstående rækker, laves afgørelsen efter 

følgende fremgangsmåde: 
 

1. Højeste rene score 

2. Højeste 6. serie, højeste 5. serie, højeste 4. serie, osv. (alle i rene kegler) 

3. One ball roll off 
 

 
 

- Desperado 
 

Som en sidste chance for at kvalificere sig til finalerne, har man muligheden for at spille 

Desperado. Desperadoen starter umiddelbart efter sidste start er færdigspillet. Der er 

finalebillet til den bedste junior, den bedste yngling, samt den bedste U25 spiller. 

Desperadoen afvikles over 1 serie EU, og koster kr. 50,00. 

Skulle 2 eller flere spillere stå lige, er den scoren fra indledende runde tællende. Står de 2 

spillere stadig lige er højeste 6. serie i indledende runde gældende, derefter 5. serie, osv. 


