
 

 

 

 

Indbyder hermed alle ungdomsspillere til 

Breddestævne 

 Hirtshals Bowling Center, 

Østergade 54, 9850 Hirtshals. 

 

Lørdag den 12. marts 2016 
 

Indledende start kl. 12.00 og herefter finalespil. 

Forventet præmieoverrækkelse ca. kl. 15.00 

Startgebyr 

Kr. 80,00 for 4 serier 

Der er medaljer til alle 

 

                          Gratis isvand og frugt under spillet. 
  

                                 Der olieres inden starten, der er kun 1 start. 

Der er max. 3 bowlere på hver bane 

 Der er max. plads til 24 deltagere 

Breddestævnet er godkendt af DBwF/JBU, som snittællende ungdomsstævne. 
Der spilles efter DBwF’s regler, og i godkendt klubtøj. 

Der er påkrævet licens i DBwF. 

  



Proportioner: 
 
Der inddeles efter snit i rækker af 5 til 6 spillere, så man spiller sammen med andre, med ca. 
samme snit.  
Snittet pr. 1. december 2015 er gældende. 
 
Format: 
 
Indledende runde: 
Der bliver spillet 4 serier AM, hvor der vil blive givet point efter hver serie, som er baseret 
på højeste keglefald. 
 
Nr. 1 6p 
Nr. 2 5p 
Nr. 3 4p 
Nr. 4 3p 
Nr. 5 2p 
Nr. 6 1p 
 
Ved lige keglefald deles pointene dvs. nr. 1 og 2 = 11 point, som bliver til 5,5 point til hver. 
Hvis der skulle være 2 spillere med ens point efter 4. serie, så er det spilleren med højst 
keglefald, som placeres højest. 
 
Finaler: 
 
Efter de 4 indledende serier spiller de 2 spillere med flest point i hver gruppe finale om 
pokaler over 1 serie AM. Hvis der er ens keglefald i finalen, bliver spilleren med højest 
keglefald fra indledende runde placeret højest. 
 
Tilmelding og betaling 
 
Tilmelding efter ”først til mølle” til Kjeld Bendsen på kjeldbendsen@gmail.com 
Ved tilmelding bedes man oplyse flg.: klub, navn, licensnummer og snit. 
Tilmeldingsfrist er den 2/3-2016. 
Betaling senest den 2/3-2016 til konto 7371 – 0001048980 
(Husk at påføre spillerens navn ved overførsel.) 
 

 
Stævneledere: Kjeld Bendsen og Ole D. Jensen 

 

Med venlig hilsen 
 

Hirtshals Bowling Center 

mailto:kjeldbendsen@gmail.com

