
Sommer Stævne 2016 

Næstved Bowlingcenter 

 
 

Afholder Nine-tap sommerstævne i AUGUST måned. 

 

Der spilles i 3 rækker (Lystbowlere, Licensbowlere og ungdomsbowlere) 

 

Starter: kr. 120,- for en start og kr. 300,- for 3 starter 

Tirsdag – Fredag: 11.00 til 19.00 

Lørdag og Søndag: 11.00 til 14.00 

Kan udvides hvis nødvendigt. 

 

Præmier og regler se hjemmeside www.bknaestved.dk. 

Booking af baner kan ske (SENEST DAGEN FØR) til 

bowlingmester1@hotmail.com eller 

via tlf: Johnni 2290 0453 / Klaus 2174 5966 

Betaling skal ske via Mobile Pay på 2174 5966 (Konto 0612 4205070036) 

eller i hallen på Sommerstævne konto 

 

Sponsorpræmier: 

Vil blive offentliggjort på vores hjemmeside 

umiddelbart før start. 

 

Samlet Præmiesum 

vil være baseret på antal starter og fordelt på de tre rækker. 

Derudover vil der være placeringspræmier 

Vi glæder os til at se jer. 

  

http://www.bknaestved.dk/


Sommer Stævne 2016 

Næstved Bowlingcenter 

 
 

Afholder Nine-tap sommerstævne i AUGUST måned. 

 

Vi prioriterer hyggen før regler, men der skal være nogle 

retningslinjer. 

 

 Stævnet er åbent for alle, der har lyst til at bowle (kom ind fra gaden og bowl). 

 Man må spille i hvad man vil, så længe man er anstændigt klædt på. 

 Man skal være fremmødt 15 min. inden start, ellers kan starten gives til en anden. 

 Man har 30 min til at spille 3 serier. Der flyttes ikke bane. 

 Spiller man flere starter i træk, kan man ikke spille på samme bane 2 gange i træk. 

 Man spiller max. 2 på en bane. 

 Skulle der kunne fyldes mere end 6 baner til en start, åbner vi gerne ekstra baner. 

Præmier: 

 Man kan kun vinde én af hovedpræmierne. 

 Ved pointlighed, rangerer man efter flest røde strikes, blå strikes, spares og 

derefter bedste sidste serie. 

 Præmierne skal afhentes i Næstved Bowlingcenter senest 14 dage efter stævnet er 

slut, helst en torsdag (eller efter aftale). 

 Der er ekstra placeringspræmier fra vores sponsorer, se præmieliste ved stævnets 

start. 

 

 

 


