Norgesmesterskap
for klubblag
27.-30. November 2014
Solli BK har gleden av å invitere alle klubber tilsluttet
Norges Bowlingforbund til NM for klubblag 2014.

Alle klubber kan delta med 2 herrelag og 2 damelag. Det er 4 spillere på
damelag og 5 spillere på herrelag. Alle lag kan også nominere 1 reserve.

Spillested: Veitvet Bowling Senter

Spilleform:
Innledende spilles det 3 serier AM, etter innledende runde går de 12 beste
damelagene og de 24 beste herrelagene videre til mellomspill, nye 3 serier AM.
Til finalespill går de 6 beste damelagene og de 8 beste herrelagene.
(Samlet score fra innledende og mellomspill tas med til PP)
I finalen skal alle møte alle i kamper over 1 serie AM.

I PP-finalen gis følgene bonus:
For vunnet kamp – bonus på 80 for damelag og 100 for herrelag. Uavgjort gir
halv bonus til hvert av lagene. I tillegg gis det bonus for høy score på lagene på
bakgrunn av følgene:
Damer:

Herrer:

Lagscore over 800 = Bonus 20

Lagscore over 1000 = Bonus 25

Lagscore over 900 = Bonus 40

Lagscore over 1200 = Bonus 50

Lagscore på 1200 = Bonus 60

Lagscore på 1500 = Bonus 75

Det lag med høyest score inklusive bonus blir Norgesmester.

Puljetider:
Pulje 1 torsdag 27.11. kl.14.00 (lokale)
Pulje 2 torsdag 27.11. kl.18.00 (primært lokale)
Pulje 3 fredag 28.11. kl.10.00
Pulje 4 fredag 28.11. kl.14.00 (seedet damer)
Pulje 5 fredag 28.11. kl.18.00 (seedet herrer)

Mellomspill:
Lørdag fra kl. 10.00
Damer: 10.00, Herrer (13-24): 14.00 og Herrer (1-12): 18:00
Finalespill:
Søndag fra kl. 09.00

Oppmøte:
1 time før ved innledende spill, 30 minutter ved mellomspill/finale.
Oljeprofil:
Blir offentliggjort av NBF 48 timer før første pulje.
Premiering:
Det deles ut lagpokaler til halvparten av finalelagene, samt medaljer
til alle spillerne på de 3 beste lagene.
Premieutdeling umiddelbart etter finalen. (ca. kl. 16.00)
Startavgift pr. lag:
Damelag kr: 1400,Herrelag kr: 1400,Startavgiften innbetales innen mandag 3. november 2014
Til Bankkonto: 7074.05.12593
Merk innbetaling med «NM-lag» og navn på klubb!!
Resultatservice:
Resultatene legges ut serie for serie på www.bowlingres.no
Påmelding:
Følgene informasjon sendes på e-post til
terje.andresen@no.abb.com innen mandag 3 november 2014
Klubb, antall lag, kontaktperson og ønsket spilletid.

Overnatting:
Vi har inngått avtale med THON HOTEL LINNE
Pris i standard rom for 1 person, per natt inkl. Frokost:

kr 795,-

Pris i standard rom for 2 personer, per natt inkl. Frokost: kr 795,- (!)

Statsråd Mathiesens vei 12, 0598 Oslo
Telefon: +47 23 17 00 00
E-post: linne@thonhotels.no
Begrenset antall rom. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder.

Henvis til bookingkode 15360477 eller Veitvet Bowling
Senter ved bestilling

