
 

   Købehavns 
Bowling 
Union 
 
Tårnby Bowling Center
Astridsvej 70 
2770  Tårnby

K.B.U.  Kreds  12  Tårnby 

 

Påskestævne 2004 
Mandag den 12.04.2004 indbyder Kreds 12 Tårnby i samarbejde med Strike, Tårnby 
Bowlingcenter til vores populære PÅSKESTÆVNE. 
 
Påskestævnet afholdes på samme måde som alle de andre år. Der spilles således Scotsch-mix med 
handicap. Det vil sige, at man spiller en dame og en herre sammen - damen spiller første slag og 
herren det andet. Sådan går det slag efter slag i ca. 1 time til man er færdig med de 6 serier der skal 
spilles pr. hold. Man kan deltage så mange gange man vil, dog kun to gange med den samme 
partner. Man går til finalen med den spiller man har opnået det højeste resultat med og de øvrige 
parresultater annulleres. 
 
Starttider:  12.30 – 13.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30 
 
Efter de indledende runder går de 18 bedste hold med handicap til finalen, som spilles ca. klokken 
18.00 
 
Handicap                                        Herrer                Damer                       
A-Spillere får   0 point                     over 184              over 174 
B-Spillere får 15 point                     175-184               160-174 
C-Spillere får 25 point                     160-174               145-159 
D-Spillere får 35 point                   under 160            under 145 
 
Startafgift 
Pris pr. hold er kroner 160,00 
 
Hvis man tilmelder sig før den 12.04.2004, skal man benytte vedlagte tilmeldningsliste og denne 
skal være Errol Clausen i hænde senest den 03.04.2004. Man kan også ringe til Errol Clausen på 
telefon 3252 2841 eller sende en mail til eclausen@sport.dk. Husk, jo flere der tilmedler sig på 
forhånd jo flere præmier kan vi arrangere. 
 
Stævnet er dog åben for tilmeldinger helt frem til og med sidste start klokken 16.30, men da der kun 
er plads til 95 par, hvorfor det kan anbefales at man tilmelder sig i god tid, hvis man vil være sikker 
på en plads. 
 
Alle bowlere fra KBU, SBwU, KFIU, FKBU og DFBU kan deltage. Alle skal spille i klubdragt og 
KBU’s ordens og spilleregler samt DBwF’s amatør og ordensregler skal overholdes. 

 

 

Der spilles med rød kegle så længe vi har præmier og der trækkes lod 
om 2 flasker vin i hver start. 
 
                                                                                                                     
Vel mødt i den 12.04.2004 fra klokken 12.30 
Kreds 12 Tårnby          
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