
 

 

 

World Cup hallen Aktivitetsteam & Øst Udvalget 
indbyder til Øst Mesterskab Mix 2017

 
som afholdes den 14. og 15. oktober 2017
 
 
Propositioner: 
Stævnet er åbent for spillere med licens i DBwF Øst og som er fyldt 15 år.
Der spilles 6 serie AM. pr. atlet, 12 serier AM pr. par.
 
En mixdouble består af 1 dame
 
Der spilles efter DBwFs gældende love og spilleregler.
Stævnet er snittællende og der skal spilles i lovlig klubdragt.
 
De 12 bedste mix‐doubler går til kvartfinalen.
 
Kvartfinale: 
Der spilles 12 serie AM pr. pa
kvartfinale. De 4 bedste mix
 
Semifinale: 
Kamp 1: Nr. 1 mod Nr. 4. 
Kamp 2: Nr. 2 mod Nr. 3. 
 
Der spilles 2 serie AM pr. mix
finalen. Taberne vinder bronzemedalje.
 
Finale: 
Der spilles 2 serie AM pr. mix
højeste score. 
I tilfælde af ens keglefald i indledende og kvartfinalen, er det mix
højeste score i sidste serie der vinder. Er denne ens tages serien før osv.
 
I tilfælde af ens keglefald i semifinalen og finalen, spilles en rude til en vinder er fu
det. 
 

Konstitueret Aktivitetskoordinator 

World Cup hallen Aktivitetsteam & Øst Udvalget 
indbyder til Øst Mesterskab Mix 2017

14. og 15. oktober 2017  i World Cup Hallen, Rødovre

Stævnet er åbent for spillere med licens i DBwF Øst og som er fyldt 15 år.
Der spilles 6 serie AM. pr. atlet, 12 serier AM pr. par. 

En mixdouble består af 1 dame‐ og 1 herrer atlet. Der spilles i en række.

Der spilles efter DBwFs gældende love og spilleregler. 
Stævnet er snittællende og der skal spilles i lovlig klubdragt. 

doubler går til kvartfinalen. 

Der spilles 12 serie AM pr. par, 6 serier pr. atlet. Scoren fra indledende overføres til 
kvartfinale. De 4 bedste mix‐doubler (totalt 24 serier) går til semifinale.

Der spilles 2 serie AM pr. mix‐double, 1 serie pr. atlet. Vinder af kamp 1 og 2 spiller 
finalen. Taberne vinder bronzemedalje. 

Der spilles 2 serie AM pr. mix‐double, 1 serie pr. atlet. Vinder er den mixdouble med 

I tilfælde af ens keglefald i indledende og kvartfinalen, er det mix‐

højeste score i sidste serie der vinder. Er denne ens tages serien før osv.

I tilfælde af ens keglefald i semifinalen og finalen, spilles en rude til en vinder er fu
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Side 1 

Rødovre d. 14‐09‐2017 

World Cup hallen Aktivitetsteam & Øst Udvalget 
indbyder til Øst Mesterskab Mix 2017 

World Cup Hallen, Rødovre 

Stævnet er åbent for spillere med licens i DBwF Øst og som er fyldt 15 år. 

og 1 herrer atlet. Der spilles i en række. 

r, 6 serier pr. atlet. Scoren fra indledende overføres til 
doubler (totalt 24 serier) går til semifinale. 

Vinder af kamp 1 og 2 spiller 

double, 1 serie pr. atlet. Vinder er den mixdouble med 

‐doublen med den 
højeste score i sidste serie der vinder. Er denne ens tages serien før osv. 

I tilfælde af ens keglefald i semifinalen og finalen, spilles en rude til en vinder er fun-



 

 

Pris kr. 480,00 (pr. Mix par)
 
Starttider: 
Lørdag den 14. oktober 2017 kl. 09.00 , 12.30 og 15:30
Søndag den 15. oktober 2017 kl. 09.00
Danmarks Bowling Forbund
Øst Udvalget forbeholder sig ret til at flytte spillere til andre starttidspunkter.
 
Semifinale og finale fra:  
Søndag den 15.oktober 2017 kl. 12.00
 
 
Tilmelding bedes foretaget til Martin Guldager på 
følgende blive tilsendt bekræftelse med anmodning om indbetaling.
 
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: 
DBwFs Øst Guld, Sølv og Bronzemedalje. Medaljer vil
ter sidste start. 
 
 
Øvrige informationer: 
Der SKAL ved afhentning af 
Slagsedler skal afhentes senest 15 min. før start.
 
Sidste frist for tilmelding er den 28. september 20 17.
 
Starttider tildeles efter tilmeldingstidspunktet.
 
 

 

Konstitueret Aktivitetskoordinator 

Pris kr. 480,00 (pr. Mix par)  

2017 kl. 09.00 , 12.30 og 15:30 
2017 kl. 09.00ØST UDVALG 

Danmarks Bowling Forbund 
Øst Udvalget forbeholder sig ret til at flytte spillere til andre starttidspunkter.

 
2017 kl. 12.00ØST 

Tilmelding bedes foretaget til Martin Guldager på martin@keglerne.dk
følgende blive tilsendt bekræftelse med anmodning om indbetaling.

Reservation af overskydende baner vil efter tilmeldingsfristens udløb blive frigivet til
r eventuelle eftertilmeldinger efter denne dato kun vil være muligt, i 

 

DBwFs Øst Guld, Sølv og Bronzemedalje. Medaljer vil blive overrakt ca. 30 min. e

ved afhentning af slagsedlen kunne fremvises gyldigt medlemskort.
Slagsedler skal afhentes senest 15 min. før start. 

Sidste frist for tilmelding er den 28. september 20 17.

Starttider tildeles efter tilmeldingstidspunktet. 

Med sportslig hilsen 
 

Øst Udvalget 
 

Michael Pedersen 
Tlf. 2671 8445 
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Side 2 

Øst Udvalget forbeholder sig ret til at flytte spillere til andre starttidspunkter. 

martin@keglerne.dk. Der vil efter-
følgende blive tilsendt bekræftelse med anmodning om indbetaling. 

Reservation af overskydende baner vil efter tilmeldingsfristens udløb blive frigivet til 
r eventuelle eftertilmeldinger efter denne dato kun vil være muligt, i 

blive overrakt ca. 30 min. ef-

slagsedlen kunne fremvises gyldigt medlemskort. 

Sidste frist for tilmelding er den 28. september 20 17. 


