DM UNGDOM 2019
GRØNDAL

STARTTIDER
1) Fredag d. 8. marts kl. 17.30
2) Lørdag d. 9. marts kl. 09.00
3) Lørdag d. 9. marts kl. 12.30
4) Lørdag d. 9. marts kl. 16.00
STARTGEBYR
Kr. 240,‐ pr. atlet (Puslinge, Juniorer og Ynglinge)
Kr. 160,‐ pr. atlet (Mikropuslinge)
BETALING
Senest den 21. februar
via forbundets betalingsløsning
TILMELDING
Åbner d. 7. februar 2019 kl. 18.30

8. l 10. marts 2019

Danmarks Bowling Forbund indbyder l
DM Ungdom i samarbejde med
Grøndal d. 8. l 10. marts 2019.
Hvem kan deltage:
Deltagelsen i konkurrencen om Danmarksmesterskabet for Ungdom
står åben for danske statsborgere bosat i Danmark, danske statsborgere
bosat i udlandet og udenlandske statsborgere bosat i Danmark der har
ak v licens under DBwF og som er født d. 1. januar 2001 eller senere.

Indledende:
Banebehandling før hver start | Se mere i proposi onerne angående
antal serier og rækkeinddeling.

Ved a ud, uanset grund, modtaget e er d. 21. fe‐

Finaler:

bruar refunderes startgebyr ikke.

Se mere i proposi onerne for mesterskabet.

En start afvikles når der er minimum 8
lmeldte atleter. Mikropuslinge rækken afvikles kun
såfremt der er 8 eller flere lmeldte atleter i hvert
køn ellers sammenlægges mikropuslinge med puslin‐
ge. Udvalget forbeholder sig ret l at fly e atleter l

Finalespillet afvikles søndag d 10. marts ‐ proposi oner samt info følger
på hjemmesiden.
Proposi onerne vil blive oﬀentliggjort d. 7. februar 2019 på bowling‐
sport.dk.

anden start.

Olieprofil:
Oﬀentliggøres sam dig med
lmelding åbner.
Yderligere info:
Proposi oner og
bestemmelser findes
på bowlingsport.dk
Ansvarlig:
DM Udvalget
Kim T. Andersen

DM UNGDOM 2019
GRØNDAL

8. l 10. marts 2019

Nye ltag i forbindelse med DM Ungdom 2019
Der er fælles a ensmad for alle atleter lørdag a en e er sidste start.
Når a ensmaden er indtaget vil alle deltagende atleter få muligheden for en gang ”for sjov partybowling” på banerne i 1 me.
Ovenstående ak viteter er inkluderet i startgebyret.
Derudover vil der kunne lkøbes
Morgenmad og frokost om søndagen for kr. 125,00 pr. person.
Overnatning for kr. 25,00 pr. person.
Ledere og forældre vil kunne lkøbe a ensmad lørdag for kr. 85,00 pr. person.
Ovenstående vælges i forbindelse med lmelding. For ledere/forældre vil der være separat lmelding via website.

Yderligere omkring DM Ungdom 2019
Der vil forventeligt forekomme yderligere events i forbindelse med DM Ungdom 2019 :‐)
Mere om de e vil blive løbende oﬀentliggjort op mod mesterskabets begyndelse på både hjemmeside og facebook.

Olieprofil:
Oﬀentliggøres sam dig med
lmelding åbner.
Yderligere info:
Proposi oner og
bestemmelser findes
på bowlingsport.dk
Ansvarlig:
DM Udvalget
Kim T. Andersen

