
Deltagere: Alle med licens under Danmarks Bowling Forbund, i en klub bosat i Jylland, og som er 

fyldt 15 år, ved første start. 

 

Starttidspunkter: Lørdag den 27.1.18 kl. 13.00, søndag den 28.1.18 kl. 10.00 og 13.00 og lørdag 

den 3.2.18 kl. 10-00 og 13.00. Kvartfinaler spilles søndag den 4.2.18 kl. 10.00, semifinaler spilles 

kl.13.00, finaler spilles umiddelbart efter semifinalerne. 

 

Startgebyr og tilmelding: 220,00 kr. pr. spiller, kan kun ske på http://vest.bowlingsport.dk og 

senest den 14. januar 2018, betalingen skal ske senest den 19. januar 2018, ellers vil tilmeldingen 

blive slettet! 

 

Proportioner:  

 Der spilles 6 serier AM pr. spiller. Mesterskabet i double afgøres over de 6 indledende 

serier. Der spilles i 4 rækker i single. 

 Damer 1 består af alle damer. Herrer 1 består af alle herrer. 

 Damer 2 består af damer med under 160 i snit, pr. 1. januar 2018. 

 Herrer 2 består af herrer med under 170 i snit, pr. 1. januar 2018. 

 Damer og herrer 2 afgøres ud fra scoren i de indledende serier. 

 De 16 bedste herrer, og de 12 bedste damer fra indledende går videre til kvartfinalerne. 

 I semifinalen og finalen spilles 1 serie AM pr. spiller. Vinderne i semifinalen går videre til 

finalen, hvor vinderen er Jyske Mestre. 

 

Bestemmelser: 

 Der spilles i klubdragt 

 Der spilles efter DBwF’s generelle spilleregler 

 Der føres ikke manuelle slagsedler. I tilfælde af EDB-nedbrud startes serien forfra, dette 

gælder begge spillere. 

 Der vil være 10 minutters opvarmning 

 Man hæfter for sin tilmelding og ved afbud senere end 8 dage før første start, opkræves der 

fuldt startgebyr uanset grund. 

 

Præmier: Vinder af finalen får mesterskabsmedalje i guld 

 Taberen af finalen får mesterskabsmedalje i sølv 

 Taberne af semifinalerne får mesterskabsmedalje i bronze 

JM single/double – Bowl’N’Fun, Holstebro 
Den 27. januar og 28. januar samt 3. februar og 4. februar 2018 

http://vest.bowlingsport.dk/

