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Tårnby Aktivitetsteam & Region Øst indbyder til 
Åbningsstævne 2016, som afholdes den 

 
27. - 28. august 2016 i 

 
Lanes & Lounges - Tårnby 

 
 
Propositioner: 
Stævnet er åben for ALLE spillere med licens i DBwF og som er fyldt 15 år. 
 
Der spilles 6 serie AM. Deltagere inddeles efter gældende snit pr. 30. juni 2016 i føl-
gende grupper: 
 
Damer 190 og derover, 175-189, 160-174, 145-159, 144 og derunder. 
Herrer 200 og derover, 185-199, 170-184, 155-169, 154 og derunder. 
 
Der er desuden rækker for Dame-, Herrer og Mix Doubler. 
 
For at åbne en række kræves mindst 10 tilmeldte i de enkelte grupper. 
 
Der spilles efter DBwFs gældende ordens- og spilleregler. 
 
Stævnet er snittællende og der skal spilles i lovlig klubdragt. 
 

Pris kr. 250,00 (single)  -  Tillæg for double kr. 30,00 
 
Starttider: 
Lørdag den 27. august 2016 kl. 09.00, 11.30 og 15.00 
Søndag den 28. august 2016 kl. 09.00, 11.30 og 15.00 
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For at åbne en start kræves min. 12 tilmeldinger – Region Øst forbeholder sig ret til at 
flytte spillere til andre starttidspunkter. 
 
Online tilmelding og betaling skal foretages på http://www.kbu.klub-mo-
dul.dk/cms/EventOverview.aspx. Kun betalinger med Dankort understøttes. Hvis dette 
giver problemer, kan betaling alternativt foretages som bankoverførsel ved at sende en 
mail med anmodning om kontonummer til Martin Guldager på martin@keglerne.dk. 
Deltagere skal hver for sig indbetale startgebyr for Single plus evt. Double tillæg, såle-
des at der for hver Double foretages to betalinger. 
 
Reservation af overskydende baner vil efter tilmeldingsfristens udløb blive frigivet til 
hallen, hvorfor eventuelle eftertilmeldinger efter denne dato kun vil være muligt, i meget 
begrænset omfang. 
 
Præmier: 
 

Samlet præmiesum op til kr. 10.000 
 
Antallet af præmier i de enkelte rækker og dermed den samlede præmiesum afhænger 
af antal tilmeldinger modtaget inden tilmeldingsfristens udløb – præmier vil blive over-
rakt ca. 30 min. efter sidste start. 
 
Øvrige informationer:  
Der SKAL ved afhentning af slagsedlen kunne fremvises gyldigt medlemskort. 
 
Slagsedler skal afhentes senest 15 min. før start. 
 

Sidste frist for tilmelding og betaling er den 16. august 2016. 
 
Starttider tildeles efter tilmeldingstidspunktet. 
 
Med sportslig hilsen  
Øst Udvalget 
Martin Guldager 
Tlf. 40114741 
martin@keglerne.dk 


