
INDBYDER TIL

Stævnet er udskrevet for alle med licens under Dansk Bowling forbund, Den Frie Bowling Union og 

FSKBH. Der spilles 2 mandshold, som kan sammensættes, som man vil, 2 damer, 2 herrer eller et mix. 

hold. Ungdomsspillere over 15 år kan ligeledes deltage i stævnet. 

Der er 11 starter i stævnet, hvor der gives point i hver start. I hver start spilles der 8 serier pr. hold. Det 

er tilladt at spille med flere forskellige spillere.

Vi har starter 31. januar, 1. februar, 28. februar, 1. marts, 12 april, 26. april og finalen spilles ligeledes 

den 26. april 2015. Man kan spille lige så mange gange man vil, dog skal man have spillet minimum 3 

starter for at kunne gå til finalen. 

De 11 starter spilles på forskellige olieprofiler, og profilen til finalespillet trækkes der lod om 1 time før 

afvikling af finalen. Der olieres før hver start. 

Der gives handicap til alle med 80 % op til 210, udregnet efter snit pr. 1.1.2015. 

Startafgift pr. hold pr. gang er kr. 240,-. Hvert enkelt start giver kr. 120,- til præmiepuljen. 

Til finalen går de 16 hold som har opnået flest point. Finalens trin 1 spilles over 6 serier pr. hold, og de 

8 hold med den højeste score (inkl. Handicap) går videre til trin 2. I trin 2 spilles der 4 serier pr. hold og 

det hold med den højeste score på de 4 serier (inkl. Handicap) er vinder at stævnet. Hvis en spiller er 

gået til finalen på  f.eks. 2 hold, er det det højst placerede hold der går til finalen.

Der er kr. 500,- i præmie til nr. 1 i hver af de indledende runder.

Præmier i finalen

Nr. 1 - 30 % af præmiepulje Nr. 2 - 20 % af præmiepulje

Nr. 3  - 10 % af præmiepulje Nr. 4  - 10 % af præmiepulje

nr. 5 – 8 - 7,5 % af præmiepulje  

(eks. Er der 100 hold der har spillet i de 11 runder, er der kr. 3.600 til nr. 1 og kr. 900 til nr. 8.)

Dato Profil Starter Pladser

31. Januar Sunset Strip 12.30 16

1. Februar Sunset Strip 11.00 & 13.30 18

28. Februar Middel Road 13.30 & 16.00 18

1. Marts Broadway 14.00 & 16.00 18

12. April Abbey Road 11.00 & 13.30 18

26. April Easy Street 10.00 & 12.30 18

Finale Lodtrækning 15.00

Placering Point

Nr. 1 20 

Nr. 2 16

Nr. 3 12

Nr. 4 – 8 10

Nr. 9 – 16 6

Nr. 17 - 5

Tilmelding på

www.worldcuphallen.dk


