IF32 Bowling fejrer 25-års jubilæum
Vi indbyder hermed til jubilæumsbowling for par i Glostrup Bowling Center,
lørdag den 9. marts 2019 – med starter hver time fra kl. 10.00 til kl. 16.00.

Præmier:

Hvad koster det??
Kr.250,00 pr. par pr. start.

Deltagere:
Par med licens, gerne mixet på tværs af klubberne
(herrer, damer eller mix).

Spillemåde:
Skotsk over 6 serier EU, dog således at i 1. serie
spiller 1. spiller alle 1. slag og 2. spiller alle 2. slag
(hvis der bliver nogen). I 2. serie spiller 2. spiller alle
1. slag og 1. spiller alle 2. slag og sådan skiftes for
hver serie.
Det er tilladt at deltage i MAX 2 starter,
Såfremt I ønsker et bestemt tidspunkt skal i tilmelde
jer inden d. 25. februar 2019 til
erlingskj@godmail.dk
Husk man kan tilmelde sig til ekstra starter under
stævnet.

Højeste resultater præmieres i forhold til antal
tilmeldinger, dog vil samme spiller kun kunne
få én præmie. Har man f.eks. deltaget i 2 “par”,
vil “parret” med det højeste resultat (hvor
“partneren” ikke er højere placeret) være gældende.
Præmierne er vejledende og afh. af deltagerantal.
1. præmie – 2.000 kr.
2. præmie – 1.500 kr.
3. præmie – 1.000 kr.
4. præmie - 750 kr.
5. præmie - 500 kr.
Derudover er der hemmelige udvalgte
præmier.

Præmieoverrækkelse! Foregår i
bowlinghallen umiddelbart efter afslutning
af den sidste start

Handicap!
Pr. start får spillerne følgende handicap:
A/E spillere = 0, B spillere = 20, C spillere = 40 og D
spillere = 60. Det vil sige, hvis et par f.eks. består af 1
A/E spiller og 1 C spiller, får parret 40 i handicap.

Deltagere med licens i DBwF, DFBU, PBA, FSKBH eller DAI placeres i en af de nedenstående grupper i henhold til snit. Stævnet er ikke snittællende.
Man skal spille i gyldig klubdragt.
Herrer
E-spillere
A-spillere
B-spillere
C-spillere
D-spillere

200
185
170
155
0

-

300
199
184
169
154

Damer
E-spillere
A-spillere
B-spillere
C-spillere
D-spillere

Tilmelding kun via e-mail til:

190
175
160
145
0

-

300
189
174
159
144

erlingskj@godmail.dk

Tilmelding er bindende og først gældende når betaling er registreret. Husk tydeligt navn på indbetaler.
Betaling forud på konto: 1551 – 4440429793 mrk. stævne
Betaling for ekstra starter før hver start ved kontant betaling.

Bowlinghallens køkken tilbyder lidt lækkert til frokosten.

