NM for Døve og Hørselshemmede
12.-14. Mars 2021
NBFs Døveutvalg i samarbeid med Grenland Bowlingklubb, Vallø Bowling og
NBF inviterer til Norgesmesterskap for Døve og Hørselshemmede i 2021.
Sted: Vallø Bowlingsenter, Carl 15. gate 19, 3150 TOLVSRØD (Tønsberg)
Klasser: Damer og Herrer
Dobbel spilles i 2 klasser: Damer og Herrer
Spilleform: Amerikansk
Innledende: 6 serier (Teller også for Dobbel)
Semifinale: 6 serier. Til semifinale går 1/3, (maksimum 16 stk. minimum 4 stk.) pr klasse.
Score fra innledende følger med.
Finale: Til finale går minst ½ i hver klasse (minst 4). Det spilles RR hvis det er minst 4, score fra
tidligere spill følger med. Stegfinale hvis det er færre.
Puljetider: Innledende: Fredag 12 mars kl. 15.00 og kl.18.00
Semifinale: Lørdag 13 mars kl 10.00
Finale: Søndag 14 mars kl 10.00 RR-Finaler
(Endringer i puljetidene kan forekomme dersom påmeldingen gir behov for det)
Startavgift: Kr 500,- pr. deltager.
Innbetales til Grenland Bowlingklubb konto nr: 2610 14 30897
Vennligst merk betalingen med navn og klubb
Påmelding: Klubbvis til kimess11@gmail.com snarest og senest innen 21 februar 2021
Spilleberettigelse: Spillerne må ha et hørselstap på minst 55 db på det beste øret for å kunne delta.
Informasjon, puljeoppsett og resultater legges ut på bowlingres.no
Oljeprofil: Offentliggjøres på bowlingres.no 48 timer før første pulje
Turneringsleder: Odd Larønningen tlf. 97657981

Hotell:
Grand Hotell Åsgårdstrand
Havnegata 6, N-3179 Åsgårdstrand

Priser:
Rom/frokost i standard enkeltrom pr. døgn kr 895,Rom/frokost i standard dobbeltrom pr. døgn kr 1195,Ved bestilling av rom bruk E-post: post@unikegrandhotel.no
Oppgi reservasjonskode 4023496
Betaling av hotellopphold gjøres av hver enkelt direkte.
Middag lørdag kveld på Grand Hotell. 3 retters kr 445,Forrett: Akevittgravet laks med pepperotcreme og spinatmajones
Hovedrett: Dåhjortfilet med kremet savoykål, rødvinssaus med tranebær
Dessert: Royal sjokolademousseterrin med karamellknekk og bringebærsorbet
Drikke bestilles og betales av den enkelte direkte
Bindende påmelding for middag lørdagskveld gjøres samtidig med påmelding NM og innbetales til
Grenland Bowlingklubb konto nr: 2610 14 30897 med samme frist.
MRK: Ved spesielle allergier vedrørende middag må det opplyses om på forhånd.
Transport:
Fra hotellet i Åsgårdstrand til Vallø Bowling tar det ca. 20 minutter med bil å kjøre.
Om noen trenger transport fra/til Torp/hotell meldes dette til Kjell Ivar Mesisc.

