
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

inviterer til det 

16. BYGMA 
maraton-bowling  

24 timers bowlingstævne i Kruså 

 

 
Lørdag den 11. marts - 

søndag den 12. marts 2017 

G
RÅ

ST
EN

 



Tidspunkt: Lørdag den 11. marts 2017 fra kl. 10.00 til søndag den 12. marts 2017 kl. 
10.00. 

 
Sted: Grænsebowling, Harkærvej 13, 6340 Kruså 
 
Afvikling: Der deltager 24 personer, som deles op på 3 hold af stævneledelsen. 
 Hver deltager spiller 42 serier på 24 timer. Amerikansk. 
 Hver ”spillerunde” er på 4 serier, hvoraf 3 spilles og 1 siddes over. 

 Hver ”spillerunde” tager 1 time og 40 minutter, dvs. 25 minutter pr. serie, 
hvor man i den oversiddende serie skal klare forplejning, toiletbesøg, 
rygning, powernapping m.m. 

 
Regler: DBWFs alm. bowlingregler, dog er der ingen opvarmningskast. 
 FØRST-TIL-MØLLE (tilmelding pr. mail/tlf. og betaling). 
 Deltagelse kræver ikke licens, men deltagerne skal være fyldt 15 år. 
 Der er bindende tilmelding, men stævneledelsen er behjælpelig med at 

finde en afløser. Hvis man er nødt til at melde fra, tilbagebetales kun kr. 
300,00. Det er dog tilladt, at man selv finder egen afløser. 

 
Præmier: 1. præmie hos både herrer og damer er kr. 850,00 kontant. 
 Der er en individuel præmie og en holdpræmie til alle deltagere. 
 
Pris: Kr. 900,00 for 24 timer, der skal betales ved tilmeldingen, til Sydbank, 

reg.nr. 8065, kontonr. 0001024202 - Husk at anføre dit navn. 
 

 Startgebyret dækker bowling i 24 timer, frokost (2 stk. boller), aftensmad, 
natmad (1 stk. kage og 1 stk. bolle) og morgenmad. Mælk og juice til 
måltiderne. Der er gratis kaffe/te/isvand samt frugt og gulerødder under 
stævnet. 

 
Tilmelding/ Sker ved at kontakte stævneleder og oplyse navn, adresse, tlf., snit, evt. 
spørgsmål: klub og T-shirt størrelse til: 
 Lene Kirkebak Ovesen 
 Nyhusvej 1, Bov, 6330 Padborg 
 Tlf. 22 63 19 69 
 leneovesen@email.dk 
 
Tilmeldingsfrist: Senest den 28. februar 2017 
 
Arrangør/ Bov IF Bowling 
stævneledelse: Lene Kirkebak Ovesen 
 
Hjemmeside: www.bovifbowling.klub-modul.dk 


