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ønsker velkommen til

Jr. NM 2015
Bowlinghallen Solør, 2270 Flisa

30. januar - 1. februar 2015
Det spilles i følgende klasser:
Eldre gutter – Eldre jenter
Yngre gutter – Yngre jenter
Singel og Double
Puljetider:
Fredag 30. januar
Lørdag 31. januar
Lørdag 31. januar
Lørdag 31. januar
Søndag 1. februar

kl 14.00 og kl 17.00
kl 09.00 og kl 12.00
Semifinaler EG/EJ kl 15.00
Semifinaler YG/YJ kl 18.00
Finaler fra kl 09.00

Premieutdeling senest kl 15 på søndag.
På lørdag kveld vil det være et sosialt arrangement åpent for alle deltagere
som inkluderer gratis pizza og uformell konkurranseaktivitet som ikke
innbefatter bowling.
Påmeldingsfrist: 5. januar 2015, til e-post: knut.atle.skoglund@brednett.no
Navnelisten bes inkludere lisensnr, og oppsett av doublepar.
Startavgift, kr 200, som innbetales klubbvis innen 5. januar
til konto 1822.17.13571 - Solør BK.

NM-reglement og andre opplysninger
Det spilles i følgende fire klasser:
 Eldre gutter og eldre jenter – fødselsdato fra og med 1. sept. 1996 til og med 30.
jan 1999
 Yngre gutter og yngre jenter – fødselsdato fra og med 31. jan 1999 til og med
31. des. 2002
Fra innledende spill går minst 26 gutter og 14 jenter videre. Disse skal fordeles
mellom yngste og eldste klasse etter prosentvis samme forhold som påmeldingen i
klassene ved påmeldingsfristens utløp. I alle klasser spilles det 6 serier semifinale.
Deretter går de 6 beste i hver klasse til PP-finale (5 serier). Norgesmester i singel er
den som har høyest score sammenlagt etter innledende, semifinale og PP-finale,
inklusive bonus.
Kulekontroll vil gjennomføres i henhold til NBFs regelverk. Alle spillere skal levere
kulekontrollskjema. Link til skjema:
http://www.bowling.no/dokumenter/?Id=2136&Tittel=Kulekontrollskjema_std (gjelder alle NM)

Oppmøtetidspunkt: 60 minutter før innledende spill, 30 minutter før semi/finale
Antrekk: Alle spillere skal spille i reglementert klubbdrakt, inkludert korrekte
benklær/underdel. Team Norge spillere skal spille i teamdrakt, ikke i klubbdrakt.
Double er ikke å betrakte som lagspill. Spillerne skal derfor ikke stille i identiske
drakter om den ene er teamspiller. Sponsordrakter er ikke tillatt.
Spilleregler i Double
Double spilles i 2 klasser, yngre og eldre junior, og kan ha spillere fra begge kjønn
(mix), forutsatt at de er medlem av samme klubb. Alderen på eldste spiller avgjør
hvilken klasse de konkurrerer i. Norgesmestere i double jenter/gutter i begge klasser:
yngre og eldre junior, blir de som etter 2 x 6 serier innledende spill har høyest
pinnefall.
Spilletider for semifinale
NBF har godkjent at alle semifinaler spilles lørdag ettermiddag/kveld. Dette for å
sikre at mesterskapet og premieutdeling kan skje tidligere enn det vi har sett de
seneste mesterskapene. På denne måten håper vi at spillere og ledere kan begynne sin
hjemreise til gunstige tider, ikke minst de som er avhengig av fly.
NB! Regler for utenlandske statsborgere
Norgesmesterskapet er åpne for alle lisensierte norske bowlere tilsluttet klubber som
er medlem av Norges Bowlingforbund. Norgesmesterskapet er også åpne for
utenlandske statsborgere som er medlem av klubb som foran nevnt, og er i besittelse
av gyldig lisens. Utenlandsk statsborger, som også har løst lisens i et annet land i løpet
av de siste 12 måneder, må i løpet av de siste 12 måneder før påmeldingsfristens utløp
i Norge, ha registrert spill i Norge, minst 100 serier. Utenlandsk statsborger som kun
har norsk lisens, kommer inn under samme regler som norske statsborgere.
Overnattingsmuligheter
Arrangør har fremforhandlet en avtale med et overnattingssted 18 km unna, i retning
Kongsvinger. Alle nødvendige opplysninger følger nedenfor:

Tilbud overnatting i f.m. Junior NM, Bowling fra 30.01. - 02.02, 2015
Skaslien Gjestgiveri forhåndsreserverer alle rom, dobbelt, familierom, juniorsuiter og
enkeltrom for Junior NM i denne perioden.
Gjestene henviser til Junior NM 30. januar – 01. februar 2015 for booking.
Pris på overnatting
 Pris per person i enkeltrom kr. 795, Pris per person i dobbeltrom kr. 545, Tillegg for ex.oppredning i dobbeltrom, pr. pers. pr. natt kr 250, Alle rompriser er inkludert frokostbuffet
 Alle rom har eget bad, TV og fritt trådløst nettverk.
Lunsj og middag kan kjøpes på Skaslien Gjestgiveri:
 Lunsj fred. og lørdag
kl 11.00 - 14.00
 Middag, al la carte
kl 14.00 - 21.00
 Søndager er restauranten stengt for servering
Da håper vi at vårt tilbud vil være aktuelt for tilreisende gjester.

Bestilling overnatting skjer direkte til oss, vi ber om at det henvises til
NM Junior Bowling.
For booking av overnatting:
E-post:
gjestgiveri@skaslien.no
Telef.:
62 94 66 66
Adresse:
Web:

Solørveien 127, 2260 Kirkenær
http://skaslien.no

Påmeldingsskjema til Junior-NM 2015
Påmeldingsavgift kr. 200,Puljeoppsettet kan bli justert, avhengig av antall påmeldte.
Puljeoppsettet vil bli lagt ut på bowlingres, og sendes kontaktpersonene ca. 17. januar.
Påmelding innen 5. januar 2015 til:
Solør BK
v/Knut Atle Skoglund
2270 Flisa
e-post: knut.atle.skoglund@brednett.no

Klubb:...................................................................................

Startavgiften betales innen 5.januar 2015 til konto 1822.17.13571
Ingen påmelding er godkjent før startavgift er betalt.
Licensnr.

Navn

NM jr. 2015
30. januar - 1. februar

Født

Dbl. med
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