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Odense Bowlinghal indbyder hermed alle licenserede ungdomsspillere til 

Ungdomsrankingstævne. Yderligere vil Odense Bowlinghal også gerne indbyde 

ungseniorer til Odense Eventyrstævne. 

Proportioner: 
 
Stævnet er snittællende og der skal spilles i klubdragt. Medlemskort skal forevises 
ved afhentning af slagsedler. 
 
Der spilles 6 serier AM. 
 
Der spilles indledende i én puslingerække, en pige- og drengerække for hhv. junior 
og ynglinge, samt én ungseniorrække. I puslinge- og ungseniorrækken vil piger få 
tildelt 8 point pr. spillet serie. 
 
For at åbne en række, skal der være mindst 8 tilmeldte. Såfremt dette ikke er 
tilfældet, vil piger og drenge blive slået sammen i én række, og piger vil få tildelt 8 
point pr. spillet serie. 
 
I tilfælde af samme score tælles strike, spare. 
 
Starttider:  
 
Lørdag kl. 9.00 - kl. 12.30 - kl. 16.00 – kl. 19.30 
Der olieres inden hver start. 
 
 
Startgebyr:  
 
Puslinge  150 kr. 
Juniorer  150 kr.  
Ynglinge  150 kr.  
Ungsenior 150 kr. 
 
Ranking gebyret for hhv. juniorer og ynglinge vil blive betalt at stævnearrangøren. 

Pakkeløsning:  
 
Ønskes der overnatning bedes dette meddelt. Overnatning på skole koster 30 kr.  
Tilbud på forplejning fremsendes særskilt  
Der vil til dagen være et forplejningstilbud, mht. aftens- og morgenmad, samt 
frokost – se hjemmeside på www.odensebowlinghal.dk 

http://www.odensebowlinghal.dk/
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SEMIFINALE & FINALE 
 
Der spilles semifinale og finale, som beskrevet i afsnittet under proportioner, men 
som noget ekstra, så spilles der også semifinale og finale i Odense Bonusstævne: 
 
Puslinge (pige og drenge) med snit på/under 130 
Piger (junior og ynglinge) med snit på/under 160  
Drenge (junior og ynglinge) med snit på/under 160 
 
Snittet er jf. bowlingportalen 
 
Som udgangspunkt, så deltager man i hovedstævnet, og man kan kun kvalificere sig 
til semifinalen i enten Odense Eventyrstævne eller Odense Bonusstævnet, og 
hovedstævnet vil derfor have første prioritet.   
I puslinge- og ungseniorrækken vil piger få tildelt 8 point pr. spillet serie. 
 
1. semifinale spilles søndag kl. 08.00, og der spilles på kort olie 
Puslingerækken 
Puslinge (pige og drenge) med snit på/under 130 
Piger (junior og ynglinge) med snit på/under 160 
Drenge (junior og ynglinge) med snit på/under 160 
 
2. semifinale spilles umiddelbart efter første semifinale, og der spilles på lang olie. 
Junior Pige 
Junior Dreng 
Yngling Pige 
Yngling Dreng 
Ungseniorer 
 
Der spilles semifinale efter følgende proportioner: 
 
De 8 højst scorende - fra hver række – efter indledende runde, 
spiller semifinale, over 4 serier. Spillemåde AM.  
Der følger IKKE kegler med fra indledende 
 
De 4 højst scorende spiller går videre til finale.  
 
I tilfælde af samme score tælles strike, spare.  
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Finale spilles umiddelbart efter semifinalerne. 
 
Der spilles en serie EU, hvor nr. 1 møder nr. 4, og nr. 2 møder nr. 3.  
Vinderne spiller en serie EU om 1. pladsen, mens taberne spiller en serie EU om 3. 
pladsen. 
 
Der spilles på kort olie for: 
Puslingerækken 
Puslinge (pige og drenge) med snit på/under 130 
Piger (junior og ynglinge) med snit på/under 160 
Drenge (junior og ynglinge) med snit på/under 160 
 
Der spilles på lang olie for: 
Junior Pige 
Junior Dreng 
Yngling Pige 
Yngling Dreng 
Ungseniorer 
 
I tilfælde af manglende afgørelse spilles ny 9-10 rude til afgørelsen er fundet. 
 
I tilfælde af afbud til semi- og finale suppleres op. 
I tilfælde af udeblivelse til semi- og finale suppleres ikke op. 
 

PRÆMIER: 
 
Der vil være flotte pokaler til vinderne af de forskellige rækker, samt medaljer til 
alle, som placerer sig som hhv. nr. 1., 2 og 3. 
 

PRÆMIEOVERRÆKKELSE: 
 
Umiddelbart efter finalen. 
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BESTEMMELSER: 
 

    Stævnet er snittællende og godkendt af DBwFs Ungdomsudvalg. 

    Medlemskort skal fremvises ved indløsning af slagseddel 

   Tilmelding via klubben. 

    I forbindelse med tilmelding, oplyses: navn, klub, medlemsnr., række og 

       start, samt evt. ønske om overnatning. 

    Der spilles i klubdragt. 

 

 

Tilmeldingen senest: 

 

D. 7. september 2018 til: 

 

Odense Bowlinghal på mail: eventyr@odensebowlinghal.dk 

 

I tilfælde af spørgsmål Søren Aahman kontaktes på mobilnr: 26 45 46 23 

 

Ved afbud senere end onsdag før stævnet og ved udeblivelse, vil 

klubben blive opkrævet for startgebyret, samt for evt. forudbestilt mad. 

 

Stævnet er godkendt som et snittællende stævne af DBwF 

 

 

 

 


	Umiddelbart efter finalen.

