
 
 

BK TREKANTENS 40 ÅRS JUBILÆUMSSTÆVNE 
Den 9. juni 2018 afholder BK Trekanten 40 års jubilæumsstævne i Sydbank Arena. 

Alle medlemmer, tidligere medlemmer, familie og venner inviteres til at deltage i jubilæumsstævne hvor alle har en 

chance for at vinde. Under hele stævnet vil der være forskellige aktiviteter for alle i bowlinghallen. Kl. 12.00 serveres 

grillpølser og vand. 

Selve stævnet afholdes som 3 serier europæisk med starttider kl. 9, 10, 11 og 12 – plads til 20 i hver start, tilmelding er 

først til mølle. Der kan tilmeldes en start pr. person.  

Der spilles i en række inkl. Handicap. Der tildeles handicap med 100 % op til 210 ifølge gældende snit på 

bowlingportalen. Deltagere uden licens / uden snit tildeles hhv. 140 (voksne) og 100 (børn) i snit. 

Top 40 går videre til finalen der afholdes kl. ca. 13.30. Top 40 splittes ud på 8 hold og fordeles som følger: 

 

Finalen afholdes som brackets i bakers format (spiller 1 spiller 1. og 6. rude, spiller 2 spiller 2. og 7. rude osv.), der 

gives ikke handicap i finalen. Der spilles 2 serier i hver kamp, hvor hver vunden serie giver 1 point, ved pointlighed 

efter 2 serier afholdes roll off indtil der er fundet en vinder af kampen. 

Præmier: Placering 5-8:   Sodavand / øl til holdet 

 Placering 3-4:   500 kr. pr. hold 

 Placering 2:   750 kr. pr. hold 

 Placering 1:   1250 kr. pr. hold 

Tilmelding er nødvendig (ingen tilmeldingsfrist) og skal ske til Hannah på enten mail: hannah@andersendk.com, tlf. 

28141153 eller via facebook. Tilmelding er først gældende når den er bekræftet. 

Placering 1, 9, 17, 25, 33 

Kamp 1 - taber: placering 5-8 

Placering 8, 16, 24, 32, 40 

 

Placering 3, 11, 19, 27, 35 

Kamp 2 - taber: placering 5-8 

Placering 6, 14, 22, 30, 38 

 

Placering 2, 10, 18, 26, 34 

Kamp 3 - taber: placering 5-8 

Placering 7, 15, 23, 31, 39 

 

Placering 4, 12, 20, 28, 36 

Kamp 4 - taber: placering 5-8 

Placering 5, 13, 21, 29, 37 

 

Vinderen af kamp 1 

 

Kamp 5 - taber: placering 3-4 

 

Vinderen af kamp 2 

 

 

 

Vinderen af kamp 3 

 

Kamp 6 - taber: placering: 3-4 

 

Vinderen af kamp 4 

Vinderen af kamp 5 

 

 

 

Kamp 7 - taber: placering 2 

 

 

 

Vinderen af kamp 6 

 

Vinderen af kamp 7 - placering 1 


