
 

 

Øst Mesterskab 

Haslev Bowling Center                                             
 

 

STARTTIDER 

1. Lørdag 23, marts kl. 09:00 
2. Lørdag 23. marts kl. 12.15 
3. Lørdag 23. marts kl. 15.30 
4. Søndag 24. marts kl. 09.00 
 
Der vil, ved ekstraordinært mange 

tilmeldinger, blive mulighed for at 

starte fredag d. 22 marts kl. 17:00 

 

 

STARTGEBYR: 

Puslinge, Junior og Ynglinge 
DKK 480,00. pr. hold. 
Mikropuslinge 

DKK 240,00 pr. hold. 
 
 
 
BETALING: 
Betales sammen med tilmelding. 
 
 
TILMELDING: 
Åbner den 18. februar 2019. 
 
Tilmelding er bindende. 
 
Tilmeldingsfrist den 2. marts 2019 
 
Tilmelding via bowlingsport.dk 
 
 
OLIEPROFIL: 
Offentliggøres 14 dage før 1. start. 

Aktivitetskoordinator 

Øst Mesterskab Ungdom Trio Open
 

                                                                      23

Danmarks Bowling Forbund Øst Udvalg 

Øst Mesterskab Trio Open for Ungdom 

med Haslev Bowling Center. 
 

Hvem kan deltage: 
 

Øst Mesterskabet er åbent for danske statsborgere bosat i Danmark, danske 
statsborgere bosat i udlandet og udenlandske statsborgere bosat i Danmark, 
med licens under Danmarks Bowling Forbund Øs
 

Indledende: 
 

Der spilles i følgende kategorier (jf. Spilleregler for §40 stk. 1.1): 
ge, puslinge, juniorer og ynglinge. 
Hver trio kan være rene pige- eller drengehold eller være mixed.
 
Der spilles i en særlig række for mikropuslinge. Her må
0-10 år, og der spilles ikke finale. Såfremt en Mikropusling ønsk
serier, skal de tilmelde sig som Puslinge. 
 
Der spilles 12 serie AM pr. Trio 4 serier pr. atlet for mikro
Der spilles 18 serie AM pr. Trio 6 serier pr. atlet for 
ynglinge. 
De 6 bedste Trioer i puslinge, junior og ynglinge
 
Banebehandling før hver start. 
 

Finalespil: 
Kvartfinale: 
Der spilles 6 serie AM pr. Trio, 2 serier pr. atlet. Scoren fra indledende ove
føres til kvartfinale. De 4 bedste Trioer går til semifinale.
 

Semifinale: 

Kamp 1: Nr. 1 mod Nr. 4.    Kamp 2: Nr. 2 mod Nr. 3.
 
Der spilles 3 serier AM pr. trio, 1 serie pr. atlet. Vinder af kamp 1 og 2 spiller 
finale. Taberne vinder bronzemedalje. 
 
Finale: 

Der spilles 3 serier AM pr. Trio, 1 serie pr. atlet. Vinder er Trio med højest 
score. 
I tilfælde af ens keglefald i indledende og kvartfinalen, er det Trio med den 
højest score i sidste serie der vinder. Er denne ens tages serien før osv.

I tilfælde af ens keglefald i semifinalen og finalen, spilles 
roll off. Der spilles ét slag ad gangen indtil der er fundet en vinder

Der vil, ved ekstraordinært mange 

tilmeldinger, blive mulighed for at 

 

 

 

 

 

 
ØST UDVALG 

Aktivitetskoordinator Michael Pedersen 
oest-akti@bowlingsport.dk 

Tlf. 26 71 84 45 
www.bowlingsport.dk 

 
Side 1 

Trio Open 

23. – 24. marts 2019 

Udvalg indbyder til 

for Ungdom i samarbejde  

statsborgere bosat i Danmark, danske 
og udenlandske statsborgere bosat i Danmark, 

under Danmarks Bowling Forbund Øst Udvalg. 

Der spilles i følgende kategorier (jf. Spilleregler for §40 stk. 1.1): Mikropuslin-

eller drengehold eller være mixed. 

Der spilles i en særlig række for mikropuslinge. Her må spillerne være mellem 
Såfremt en Mikropusling ønsker at spille 6 

Der spilles 12 serie AM pr. Trio 4 serier pr. atlet for mikropuslinge. 
Der spilles 18 serie AM pr. Trio 6 serier pr. atlet for puslinge, junior og  

og ynglinge går til kvartfinalen. 

Der spilles 6 serie AM pr. Trio, 2 serier pr. atlet. Scoren fra indledende over-
føres til kvartfinale. De 4 bedste Trioer går til semifinale. 

Kamp 2: Nr. 2 mod Nr. 3. 

Der spilles 3 serier AM pr. trio, 1 serie pr. atlet. Vinder af kamp 1 og 2 spiller 

Der spilles 3 serier AM pr. Trio, 1 serie pr. atlet. Vinder er Trio med højest 

I tilfælde af ens keglefald i indledende og kvartfinalen, er det Trio med den 
højest score i sidste serie der vinder. Er denne ens tages serien før osv. 

I tilfælde af ens keglefald i semifinalen og finalen, spilles ”One ball”-
t slag ad gangen indtil der er fundet en vinder. 



 

 
Finalerne spilles søndag den 24. marts 2019
 

Finaler spilles fra ca. kl. 12.00 
 

Kvartfinale: 
 
Ynglinge ca. kl. 12:00 
 
Junior ca. kl. 13:15 
 
Puslinge ca. kl. 14:30 

 
Semifinale: 
 
Ynglinge ca. kl. 15:45 
 
Junior ca. kl. 16:15 
 
Puslinge ca. kl. 16:45 
 

Finale: 

 
Alle rækker ca. kl. 17:30 
 

 
 
Der henvises i øvrigt til propositionerne samt bestemmelser for 
 
 

Medaljer Trio: 

1. DBwFs Guldmedalje. 
2. DBwFs Sølvmedalje. 
3. DBwFs Bronzemedalje. 

 
 

 

Aktivitetskoordinator 

marts 2019. 

tionerne samt bestemmelser for mesterskaber på bowlingsport.dk

 

 

 
ØST UDVALG 

Aktivitetskoordinator Michael Pedersen 
oest-akti@bowlingsport.dk 

Tlf. 26 71 84 45 
www.bowlingsport.dk 

 
Side 2 

mesterskaber på bowlingsport.dk. 


