
	  

	  
Grøndal	  Open	  

	  
	  
	  
	  
	  

Stævne	  for	  ungdomsspillere	  op	  til	  23	  år	  og	  sæsonens	  første	  
ungdomsrankingsstævne	  

	  
25.-‐27.	  August	  2017	  

	  
i	  Bowlernes	  Hal	  Grøndal	  

Hvidkildevej	  64,	  2400	  KBH	  NV	  
	  

www.grondal.dk	  
	  

med	  samlet	  præmiesum	  på	  ca.	  15.000	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
Rækker:	  	  
De	  spilles	  i	  8	  rækker:	  

-‐ Mikropuslinge	  piger/drenge	  	  
-‐ Puslinge	  piger	  
-‐ Puslinge	  drenge	  
-‐ Junior	  piger	  
-‐ Junior	  drenge	  
-‐ Ynglinge	  piger	  
-‐ Ynglinge	  drenge	  
-‐ Ungseniorer	  (18-‐23	  år).	  

	  
Starttider:	  
	  
Fredag	  25.	  August	  2017	   Kl.	  16.00	  (evt.	  19.00)	   16	  pladser	  i	  hver	  start	  
Lørdag	  26.	  August	  2017	   Kl.	  9	  -‐	  12	  –	  15	  –	  18	  –	  21	   36	  pladser	  i	  hver	  start	  
	  
Der	  kan	  spilles	  re-‐entry.	  
Der	  olieres	  inden	  hver	  start.	  
Der	  skal	  12	  spillere	  til	  at	  åbne	  en	  start.	  
Starterne	  lørdag	  kl.	  15,	  18	  og	  21	  er	  forbeholdt	  spillere	  med	  lang	  transporttid.	  
	  
Finaler	  søndag	  27.	  August:	  
8.30	  Step	  1	  mikropuslinge	  +	  pigerne	  (pus,	  jun,	  yng)	  
Oliering	  
10.30	  Step	  1	  ungsenior	  +	  drengene	  (pus,	  jun,	  yng)	  
Oliering	  
12.30	  step	  2	  for	  alle	  
14.00	  step	  3	  for	  alle	  
	  
Ca.	  Kl.	  15.00	  Præmieoverrækkelse	  
	  
Proportioner:	  
	  
Kvalifikation:	  	  
4	  serier	  AM	  for	  mikropuslinge	  
6	  serier	  AM	  for	  puslinge,	  juniorer,	  ynglinge	  og	  ungseniorer.	  
Der	  er	  mulighed	  for	  at	  tilmelde	  sig	  re-‐entry	  –	  også	  under	  stævnet,	  hvis	  der	  er	  flere	  pladser.	  
	  



	  

Der	  flyttes	  bane	  efter	  hver	  2.	  Serie,	  hvor	  der	  flyttes	  3	  baner	  til	  henholdsvis	  venstre	  for	  ulige	  
baner	  og	  højre	  for	  lige	  baner.	  
Banefordeling	  sker	  ved	  lodtrækning.	  
	  
Finale:	  
Step	  1:	  De	  8	  bedste	  fra	  hver	  række	  spiller	  4	  serier,	  dog	  spiller	  mikropuslinge	  kun	  2	  serier.	  
Der	  startes	  fra	  scratch,	  indledende	  resultater	  tages	  IKKE	  med.	  
	  
Step	  2:	  De	  4	  bedste	  fra	  step	  1	  i	  hver	  række	  spiller	  2	  serier.	  Der	  startes	  fra	  scratch,	  så	  
resultater	  fra	  indledende	  og	  step	  1	  tages	  IKKE	  med.	  
	  
Step	  3:	  De	  2	  bedste	  fra	  step	  2	  spiller	  1	  serie	  om	  1.	  Pladsen.	  Der	  startes	  fra	  scratch,	  
resultater	  fra	  indledende,	  step	  1	  og	  2	  tages	  IKKE	  med.	  
	  
I	  tilfælde	  af	  uafgjort	  i	  indledende	  er	  det	  højest	  sidste	  serie,	  der	  er	  afgørende.	  Er	  den	  også	  
uafgjort	  er	  det	  næstsidste	  osv.	  
I	  tilfælde	  af	  uafgjort	  i	  finalen	  spilles	  der	  ny	  9.-‐10.	  Rude.	  
	  
Startgebyr:	  
	  
Micropuslinge:	  150	  kr	  
Puslinge:	  180	  kr	  
Juniorer:	  225	  kr	  	  
Ynglinge:	  225	  kr	  	  
Ungseniorer:	  225	  kr	  
Re-‐entry:	  Mikropuslinge/puslinge	  100	  kr	  –	  jun/yng/ung	  150	  kr.	  
	  
Præmier:	  
	  
Række Mikropus:  Pusling: Junior: Yngling: Ungsenior: 

1. plads 300 500 700 700 700 

2. plads 250 300 500 500 500 

3. plads 100 200 300 300 300 

4. plads 100 200 300 300 300 

5. plads 50 100 150 150 150 

6. plads 50 100 150 150 150 

7. plads 50 100 150 150 150 

8. plads 50 100 150 150 150 

      

Total 1150 1600 2200 2200 2200 

	  



	  

Overnatning:	  
Der	  er	  mulighed	  for	  overnatning	  i	  hallen	  til	  30	  kr	  pr.	  Pers.	  
Husk	  underlag	  og	  sovepose.	  
	  
Madtilbud:	  
Der	  er	  mulighed	  for	  at	  tilmelde	  sig	  madtilbud	  med	  aftensmad	  lørdag,	  morgenmad	  og	  
frokost	  søndag	  til	  200	  kr.	  pr.	  næse.	  Menuen	  kommer	  på	  hjemmesiden,	  når	  den	  er	  på	  plads.	  
	  
Tilmelding:	  
Tilmelding	  på	  mail	  indeholdende	  navn,	  klub,	  licensnummer,	  række,	  ønskede	  starttider	  og	  
om	  der	  ønskes	  overnatning	  og	  madtilbud.	  
Mailen	  sendes	  til	  stævneleder	  Pernille	  Hyldekrog	  på	  pernille@grondal.dk	  
Tilmelding	  kan	  også	  foretages	  via	  hjemmesiden	  www.grondal.dk,	  men	  desværre	  ikke	  på	  
iPad	  eller	  iPhone.	  
Tilmelding	  senest	  14.	  August	  2017.	  
Afbud	  modtages	  senest	  24	  timer	  før	  første	  start.	  Ved	  afbud	  derefter	  eller	  udeblivelse	  skal	  
startgebyr	  og	  evt.	  overnatning/madtilbud	  betales.	  
	  
Betaling:	  
Senest	  20.	  August	  på	  konto:	  3306	  –	  3155670495	  (Danske	  Bank)	  
Husk	  at	  påføre	  navne	  og	  klubnavn	  på	  betalingen.	  
	  
Startlisten	  opdateres	  løbende	  på	  hjemmesiden.	  
Olieprofilen	  offentliggøres	  14.	  dage	  før	  stævnets	  start	  på	  hjemmesiden.	  
	  
På	  vegne	  af	  Pin-‐crackers	  og	  Bowlernes	  Hal	  Grøndal	  
Pernille	  Hyldekrog.	  


