
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbejde med Sydbank Arena indbyder BK Trekanten KIF til BK Trekantens ungdomscup. 

Dato: 
30. september - 1. oktober 2017 
 
Spillested: 
Sydbank Arena, Ambolten 6, 6000 Kolding 
 
Rækker: 
Der spilles i 6 rækker:  

- Mikropuslinge, piger og drenge (født efter 30.06.2008) 
- Puslinge piger og drenge 
- Junior piger 
- Junior drenge 
- Ynglinge piger 
- Ynglinge drenge 

 
Starttider: 
Lørdag den 30. september 2017 kl. 8.30(mikro- og puslingestart), 11.30, 14.30, 17.30 og 20.30 
Søndag den 1. oktober 2017 kl. 08.00.  

- Starterne lørdag kl. 14.30, 17.30, 20.30 samt søndag morgen er forbeholdt spillere med længst 
transporttid. 

 
Der er åbent for re-entry. 
 
OBS! Der kan ikke bestilles 2 starter inden for starterne 11.30, 14.30 og 17.30 lørdag.  
 
Banebehandling før hver start. 
 
Proportioner: 
Der spilles 6 serier AM med baneskift efter hver anden serie. Mikropuslinge spiller dog kun 4 serier. 
 
Der er ikke finalespil i mikropuslingerækken. 
 



 

 

Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af stævnejuryen. 
 
Stævnet er snittællende og der skal spilles i klubdragt. Medlemskort skal forevises ved afhentning af 
slagseddel.  
 
Stævnet er godkendt af DBwF som snittællende ungdomsstævne. Der spilles efter DBwF’s gældende regler 
og i godkendt klubtøj. Stævnet er det 3. Stævne i rækken af DBwF’s ungdomsranking stævner. Se nærmere 
information på www.bowlingsport.dk 
 
Startgebyr:  
Mikropuslinge og puslinge  150,00 kr.  
Juniorer og ynglinge 250,00 kr. - heraf går kr. 25,00 til DBwF’s ungdomsranking 
 
Startgebyr re-entry: 
Puslinge   100,00 kr.  
Juniorer og ynglinger 150,00 kr.  
 
Præmier: 
 
 
 
 
 
 
 
Finaler – søndag den 1. oktober 2017 
6 spillere i rækkerne, puslinge, junior piger, junior drenge, ynglinge piger og ynglinge drenge går videre.  
 
Kl. 11.00 - Finalestep  1  

- Placering 3-6 fra indledende i rækkerne puslinge, junior piger, junior drenge, ynglinge piger og 
ynglinge drenge.  
 

Der spilles 4 serier AM. 
 
Efter hver serie uddeles følgende point: 
Nr. 1                  3 point 
Nr. 2                  2 point 
Nr. 3                  1 point 
Nr. 4                  0 point 
 
Ved lighed i keglefald i serierne lægges de forskelliges placeringers point sammen og deles med antal 
spillere. 
 
Top 2 går videre til finalestep 2. 
 
Ved pointlighed om placering 2. spilles der 9.-10. rude roll off.  
 
Kl. 13.30 - Finalestep 2 

- Placering 1-2 fra indledende og nr. 1-2 fra finalestep 1 i rækkerne puslinge, junior piger, junior 
drenge, ynglinge piger og ynglinge drenge. 

Puslinge 
Nr. 1 700 kr. 
Nr. 2 500 kr. 
Nr. 3 350 kr. 
Nr. 4 250 kr. 

 

Junior drenge 
Nr. 1 1000 kr. 
Nr. 2 600 kr. 
Nr. 3 500 kr. 
Nr. 4 400 kr. 

 

Ynglinge piger 
Nr. 1 1.000 kr. 
Nr. 2 600 kr. 
Nr. 3 500 kr. 
Nr. 4 400 kr. 

 

Ynglinge drenge 
Nr. 1 1.000 kr. 
Nr. 2 600 kr. 
Nr. 3 500 kr. 
Nr. 4 400 kr. 

 

Junior piger 
Nr. 1 1.000 kr. 
Nr. 2 600 kr. 
Nr. 3 500 kr. 
Nr. 4 400 kr. 

 

http://www.bowlingsport.dk/


 

 

 
Efter hver serie uddeles følgende point: 
Nr. 1                  3 point 
Nr. 2                  2 point 
Nr. 3                  1 point 
Nr. 4                  0 point 
 
Ved lighed i keglefald i serierne lægges de forskelliges placeringers point sammen og deles med antal 
spillere. 
 
Ved pointlighed om endelig placering spilles der 9.-10. rude roll off.  
 
Vinderen af Trekantens Ungdomscup – rankingstævne – er den med flest point efter finalestep 2. 
 
Præmieoverrækkelse umiddelbart efter finalerne. 
 
Pakkeløsning:  
Der er mulighed for overnatning på Sportellet mod betaling, se mere på: 
http://www.koldinghallerne.dk/?pid=25 
 
Derudover er der mulighed for overnatning i KIF Centeret, prisen for overnatning inkl. aftensmad lørdag, 
morgenmad og frokost søndag er 250 kr. Menu oplyses snarest på hjemmesiden. 
 
Tilmelding til pakkeløsning skal ske senest den 25. september 2017, der er ingen tilmeldingsfrist til stævnet, 
som skal ske til: 
 
Maria Stampe 
Risen12@hotmail.com 
Tlf. 20857157 
  
Ved afbud senere end onsdag før stævnet og ved udeblivelse, vil klubben blive opkrævet startgebyr samt 
evt. forudbestilt forplejning.  
 
Betaling: 
Betaling senest den 25. september 2017 til kontonummer 9277 4578184274 med angivelse af navn og klub. 
 
Vi glæder os til at se jer  

http://www.koldinghallerne.dk/?pid=25

