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           Brøndby, oktober 2016 
 

Kære klubbestyrelse 
 

iKval 50+ skaber mulighed for at blive en del af det landshold, der kan repræsentere  
Danmark ved det kommende WSrC i München 13. til 20. august 2017. 
 

WSrC er Wold Bowlings officielle verdensmesterskab for seniorer 50+ og iKval 50+ indgår 
som jubilæumsaktivitet i forbindelse Danmarks Bowling Forbunds 50 års jubilæum i 2017.  
 

Et helt nyt tiltag for atleter, der er fyldt 50 år. 
Propositioner: 
 

• Alle atleter der er fyldt 50 år kan deltage. *) 
• Der spilles minimum tre slagsedler af tre serier for kvalifikation til landsfinalen. 
• De 24 bedste herrer og 16 damer går videre til landsfinalen. 
• De 4 bedste herrer og damer tilbydes at repræsentere Danmark ved WSrC 

2017. 
• En entry-pakke med tre slagsedler koster 100 kroner. 
• En re-entry slagseddel koster 50 kroner. Spil lige så mange re-entry slagsedler 

som der ønskes. 
• Både entry-pakken og re-entry slagsedler købes på http://ikval.bowlingsport.dk. 
• Propositionerne findes på http://ikval.bowlingsport.dk. 
 

iKval 50+ og deltagelsen i WSrC er et nyt tiltag efter opfordring fra mange interesserede 
atleter. DBwF håber derfor på stor opbakning fra klubbestyrelsen og rigtig mange atleter, så 
Danmark repræsenteres ved WSrC i München og gerne fremover. 
 

DBwF henleder opmærksomheden på, at der er tale om 100 % egenbetaling for de atleter 
der kvalificerer sig til München. 
 

Brug 5 minutter på at udbrede kendskabet til iKval 50+ 
I løbet af uge 43 modtager klubben: 
 

• En iKval 50+ plakat til opsætning i det lokale bowlingcenter 
• Et mindre antal iKval 50+ flyer til brug for omdeling blandt klubbens medlemmer 

Spørgsmål om iKval kan stiles til ikval@bowlingsport.dk 
 

Med venlig hilsen 
Danmarks Bowling Forbund 
Bestyrelsen & Udviklingsafdelingen 
 
*) Deltagende atleter skal være fyldt 50 år seneste den 31. december 2017 for at kunne del-
tage. 

http://ikval.bowlingsport.dk/

