
NINE-TAP JULESTÆVNE 2016

TILMELDING: 54131919
Superbowling - Strandpark 1, 4873 Væggerløse

SIGER VELKOMMEN TIL

Fredag d. 30/12 Kl. 12:00 til Kl. 20:00

3 serier EU. De skal afvikles på 1 banetime. (55 min.)

120 KR. PR. START

Tirsdag d. 27/12 kl. 13.00 til kl. 20.00
Onsdag d. 28/12 kl. 13.00 til kl. 20.00
Torsdag d. 29/12 kl. 12.00 til kl. 20.00

OG DELTAG OM FLOTTE PRÆMIER
Præmieliste offentliggøres på klubbens hjemmeside inden start

3 STARTER FOR 300 KR.
Kom og få nogle hyggetimer mellem jul og nytår

VÆLT 9 KEGLER PR.RUDE I ET KAST DET ER SOM ET  X

nr. 201 kan der sagtens være en præmie.

Der er rigtig mange sponsorpræmier
dvs. bliver du f.eks nr. 13 nr. 87 nr. 122 eller

ALLE KAN DELTAGE
www.sydhavsoernesbowlingklub.dk FØLG RESULTATERNE HER



Spilleregler
• SBwU's regler er gældende. Det er dommerne eller hallen, der

bestemmer i tilfælde af problemer.
• Det forventes, at man spiller i klubdragt, hvis man er licensspiller.
• Du spiller som licensspiller, hvis du har eller har haft seniorlicens.
• 3 serier EU. De skal afvikles på 1 banetime.( 55 min.) med 2 på hver

bane.
• Væltes 9 kegler i 1. kast, tælles det som et kryds (blåt).
• Præmier hver dag, til den første der laver en 300-serie. Er der to i

samme start, er det først serienummeret der er gældende og
dernæst den, der har lavet flest røde krydser.

• Ved pointlighed tælles først røde x så blå x til slut spares.
• Hvis 2 eller flere spillere har samme resultat og fordeling, er det

den der først, har lavet resultatet, der er bedst.
• Hvis der er baneproblemer, rejses ikke enkelte kegler, men alle

kegler genrejses til et nyt kast.
• Der er præmier til bedste ikke-licensspiller.
• Der er præmier til bedste damespiller.
• Ingen spiller kan på samme start vinde to præmier. Vinder man en

hovedpræmie, udgår serien af den øvrige præmierække.
• Slagsedler skal udfyldes korrekt hver gang før aflevering. Dette skal

tjekkes af en stævneleder, før den er gyldig.
• Den endelige præmieliste offentliggøres først efter sidste spilledag.

Resultatliste og præmieliste kan hver for sig ses på
http://www.sydhavsoernesbowlingklub.dk/


