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Side 1 

Øst Mesterskab Ungdom Single / Double 
 

World Cup Hallen, Rødovre                                                          16. – 17. Okotober      2021 
 
 

Danmarks Bowling Forbund Øst Udvalg indbyder til 
Øst Mesterskab Single/Double for Ungdom i sam-
arbejde med World Cup Hallen, Rødovre. 
 
 

Hvem kan deltage: 
 

Øst Mesterskabet er åbent for alle ungdomsatleter med licens 
under Danmarks Bowling Forbunds Øst udvalg. 
 
 

Indledende: 
 

Der spilles i en pige- og drengerække for puslinge, junior og ynglin-
ge 6 serier AM indledende. For at åbne en række, skal der være 
mindst 6 tilmeldte. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan piger og 
drenge blive slået sammen i én række. 
Der spilles i en særlig række for mikropuslinge. Her må spillerne 
være mellem 0-10 år. Der spilles 4 serier AM, alle i en række og der 
spilles ikke finale.  
såfremt en Mikropuslinge ønsker at spille 6 serier, skal de tilmelde 
sig som Puslinge. Indledende runde tæller samtidig til mesterska-
bet i double. 
 
Banebehandling før hver start. 
 
Finale: 
 

Til finalen går de 6 højeste resultater i hver gruppe.  
I finalen spilles AM omkring 1 banesæt i hver gruppe. 
Der spilles finaler i alle åbne rækker (mindst 6 deltagere).  
I finalen spilles der alle mod alle indenfor hver række og den spiller 
med det dårligste resultat efter hver serie går ud af finalen.  
I tilfælde af ens keglefald i finalespillet, spilles ”One ball”-roll off, et slag 
pr. atlet til en vinder eller placering er fundet 
Vinderen er den spiller, som har det højeste keglefald, i kampen 
mellem de 2 sidste spillere. 
 
 

STARTTIDER 
1. Lørdag 16. oktober kl. 10:00 
2. Søndag 17. oktober kl. 09:00 
 
 
STARTGEBYR: 
Puslinge, Junior og Ynglinge 
DKK 200,00. pr. atlet. 
Mikropuslinge 
DKK 140,00. pr. atlet. 
 
 
 
BETALING: 
Betales sammen med tilmelding. 
 
 
TILMELDING: 
Åbner den 1. september2021 
 
Tilmelding er bindende. 
 
Tilmeldingsfrist d. 25. september 2021 
 
Tilmelding via bowlingsport.dk 
 
 
 
 
OLIEPROFIL: 
Offentliggøres 14 dage før 1. start. 
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Side 2 

Finalerne spilles søndag den 17. oktober 2021. 
 
Finaler spilles fra kl. 12.30 
 
Der henvises i øvrigt til propositionerne samt bestemmelser for mesterskaber på bowlingsport.dk. 
 
 
Medaljer Single: 

1. DBwFs Guldmedalje. 
2. DBwFs Sølvmedalje. 
3. DBwFs Bronzemedalje. 

 
 
Medaljer Double: 

1. DBwFs Guldmedalje. 
2. DBwFs Sølvmedalje. 
3. DBwFs Bronzemedalje. 

 
 
 
 
 
 


