
 

 

BKO Masters 2020 

Rankingstævne UR5 

Dato: 

11. – 12. januar 2020 

Spillested: 

Brønderslev Hallerne, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev 

Kategorier: 

Der spilles i 4 kategorier. 

 
 

Kategori 1 Piger født efter 30. Juni 2004 

Kategori 2 Drenge født efter 30. Juni 2004   

Kategori 3 Piger født efter 30. Juni 2001   

Kategori 4 Drenge født efter 30. Juni 2001 

 

 

Startgebyr: 

Startgebyr entry  :  kr.  300,00 
Re-entry – Lør/Søn   :  kr.  250,00 
Turbo (Serie nr.6)            :  kr.   30,00 
 
 
Ved køb af Turbo har man en ekstra chance for at spille sig videre til finale step 1.  
Det er serie nr. 6 i sin entry/re-entry som er gældende, den højeste Turbo serie i hver række går videre til  
finale step 1. 
 
Banefordeling sker ved lodtrækning før hver start. 
Der vil være gratis frugt og isvand til spillerne under alle starter og finaler. 
 
 
Præmier: 

 
  

Præmie Fordeling Finale  

Kategori 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie 5.-9 Præmie 

Kategori 1  kr.          3.000   kr.          2.000   kr.          1.000   kr.             500   kr.             200  

Kategori 2  kr.          3.000   kr.          2.000   kr.          1.000   kr.             500   kr.             200  

Kategori 3  kr.          3.000   kr.          2.000   kr.          1.000   kr.             500   kr.             200  

Kategori 4  kr.          3.000   kr.          2.000   kr.          1.000   kr.             500   kr.             200  

  
     Første 300 Serie      kr.          1.000      

 



Starttider: 

Indledende Runder  : Lørdag d. 11. januar 2020 - kl. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 og 21.00 

 : Søndag d. 12. januar 2020 - kl. 08.00 

Hvis der skulle blive fuldt booket på alle starter, vi der blive oprettet en ekstra start fredag d. 10. januar 2020 

kl. 19.00, såfremt der er min. 6 deltagere på venteliste. 

OBS! Der kan ikke bestilles 2 starter indenfor starterne kl. 12.00, 15.00 og 18.00 lørdag. 

Finale Step 1 (kategori 2+4)  : Søndag kl. 11.00 
Finale Step 1 (kategori 1+3)  : Søndag kl. 13.00 

Finale Step 2  : Søndag ca. kl. 15.15 

Præmieoverrækkelse  : Søndag efter finale step 2 

Der er banebehandling før hver start og før finale step 1 

Olieprofilen offentliggøres d. 3. januar 2020 

Tilmelding: 

Tilmelding foregår via hjemmesiden https://bowlingresults.info/bkomasters/2020 

Det er kun muligt at tilmelde sig en start og en re-entry. 

Tilmelding er efter først til mølle princip. 

Af respekt for de spillere som kommer langvejs fra, opfordrer vi spillere som har mindre end 3 timers 

kørsel om at tilmelde sig de tidlige starter. 

Afbud: 

Afbud skal ske senest torsdag d. 9. januar 2020, afbud/udeblivelse efter denne dato vil klubben blive opkrævet 

startgebyr. 

Betaling: Betaling senest d. 7. januar 2020 – Husk at tilføje navn og klub ved betaling. 

Betalingsmetode fremgår af tilmeldingsbekræftelsen. 

Overnatning : *) Hostel Brønderslev  - Se beskrivelse på vores FB side (BKO Masters) 

Pris for overnatning 100 kr. pr. pers. 

Pris for et værelse 600 kr.  

Pris for overnatning i hallen på medbragt luftmadras 40 kr. pr. pers. 

*) Der er dyner og puder, men man skal selv medbringe sengelinned og håndklæde eller leje det for 

 55 kr. pr. sæt. 

Tilmelding til overnatning kan ske via vores FB side eller på bkoutsiders@gmail.com 

Bespisning: Se menu-tilbud  

https://bowlingresults.info/bkomasters/2020
mailto:bkoutsiders@gmail.com


 

 

 

Propositioner: 

Rankingstævnet (UR5) er snittællende samt godkendt af DBwF. Der skal spilles i godkendt klubdragt. 

Kvalifikation: Der spilles 6 serier AM for kategori 1, 2, 3 og 4. 

 Der skiftes bane efter hver 2. serie, hvor man rykker et banesæt til højre.  

Finale.  

Kl. 11.00 – Step 1:  Placering nr. 2-8 i kategori 2 og 4 fra indledende runder + den højeste Turbo serie 

(Kategori 2 og 4) 10 min. opvarmning - derefter spilles 4 serier AM 

 Scoren fra indledende runde tages ikke med, der startes fra scratch.  

 

Kl. 13.00 – Step 1:  Placering nr. 2-8 i kategori 1+3 fra indledende runder + den højeste Turbo serie 

(Kategori 1 og 3) 10 min. opvarmning - derefter spilles 4 serier AM 

 Scoren fra indledende runde tages ikke med, der startes fra scratch.  

 

Kl. 15.15 – Step 2:  Nr. 1 fra indledende runde + top 3 fra step 1 i hver kategori 

 10 min. opvarmning - derefter spilles eliminerings spil - 3 serier AM 

 Den spiller som ikke bliver slået ud i eliminerings spillet er  ”Vinder af BKO Masters 2020” 

 

 Præmieoverrækkelse umiddelbart efter finalerne. 

  

 

Diverse – Regler: 

 

 300 serie: 

 Præmien på 1.000 kr. udbetales til den første som laver en 300 serie. 

 

 Indledende Runde: 

 Placering nr. 1 efter de indledende runder er spillet går direkte videre til finale step 2 

 Placering nr. 2-8 efter de indledende runder er spillet går videre til finale step 1 

 Den bedste Turbo serie (serie nr. 6) går videre til finale step 1 *)  

 I tilfælde af ens keglefald afgøres det på den sidste serie spillet - nr.6, derefter nr. 5 osv. 

herefter vil der blive spillet et skud (Roll off) på et helt keglesæt. 

*) I tilfælde af uafgjort Turbo serie afgøres det efter højest samlet score efter indledende runde,  

     derefter serie nr. 5 osv.  

 

Finale step 1: 

Der spilles 4 serier AM, hver kategori bytter banesæt er efter 2 serier spillet. 

Placering nr. 1-3 går videre til finale step 2 

 I tilfælde af ens keglefald afgøres det på den sidste serie spillet - nr.6, derefter nr. 5 osv. 

 herefter vil der blive spillet et skud (Roll off) på et helt keglesæt, indtil uafgjort er brudt. 

 

Finale step 2: 

 Eliminerings spil – 3 serier AM – laveste serie går ud, indtil der kun er en spiller tilbage  

 som er ”Vinder” af BKO Masters 2020. 

 I tilfælde af ens keglefald vil der blive spillet et skud (Roll off) på et helt keglesæt, indtil 

uafgjort er brudt. 

 

 

 

 



 

 

BKO Masters 2020 

MENU 
Lørdag – Aftensmad ”Buffet 1”   

Serveres fra kl. 17.00-20.00 
 

 Hjemmelavet tun salat m. citrus dressing 

 Små frikadeller 

 Stegt kalkunbryst 

 Pastasalat m. serrano og grøn pesto 

 Grøn salat 

 Madbrød  

 Saftevand og isvand 

 
Søndag – Morgenmad ”Buffet 2” 

Serveres fra kl. 06.30-09.00 
 

 Div. Morgenmad (müesli, havregryn, rugfras, cornflakes) 

 Yoghurt og mælk 

 Marmelade 

 Ost, rullepølse og spegepølse 

 Friskbagt rugbrød og franskbrød 

 Æble og appelsin juice 

 Kaffe og the 

Søndag – Frokost ”Buffet 3” 

Serveres fra kl. 11.30-13.30 
 

 Hjemmelavet hønsesalat m. bacon  

 Roastbeef af kalvefilet m. peberrod og pickles  

 Krydret farsbrød med rosmarin, timian, hvidløg og salvie  

 Pastasalat m. feta, rød pesto og friske urter  

 Marineret salat af spidskål med æbler og nødder 

 Friskbagt rugbrød og madbrød 

 Saftevand og isvand 

 

Pris for 1 buffet kr. 69,- pr. person 

Samlet pris for 3 x buffet kr. 200,- 

Bestilles på bkoutsiders@gmail.com 

Eller via vores FB side BKO Masters 

mailto:bkoutsiders@gmail.com

