Norgesmesterskap
Veteran sgl & dbl
27. februar til 1. mars 2015
Solli Bk har gleden av å invitere alle veteraner tilsluttet Norges
Bowlingforbund til NM Veteran sgl/dbl 2015 på VEITVET; Oslo

Startavgift kr 525 pr spiller, inkl double
Klasseinndeling:

Herrer

Damer

Kl. A: 50 – 57 år
Kl. B: 58 – 64 år
Kl. C: 65 + år

Kl. A: 50 – 57 år
Kl. B: 58 + år

HCP: +1 pinne i hver serie for hvert år over 65 år
Alle klasser spiller 6 serier AM innledende, som også gjelder for
double. Double spilles som en klasse for damer og en for herrer.
Puljetider innledende:
Fredag 27. februar:
kl. 10.00 - 13.30 - 17.00 - 20.30
Lørdag 28. februar:
kl. 09.00 - 12.30 - 16.00 - 19.30
Semifinaler: 6 serier
Søndag 1. mars:

kl.09.00 og kl.12.00

Antallet som går videre fra hver klasse, avhenger av hvor mange
spillere det er i den enkelte klassen.

PP-finalen, 3 serier
De 4 beste i hver klasse går videre til PP-finale
Søndag 1. mars:

kl.15.00

Premieutdeling i hallen umiddelbart etter finalen.
Påmelding innen den 25. januar 2015
Alle som deltar i NM må ha gyldig lisens og oppfylle kravet om
klassens nedre aldersgrense før eller samme dag som mesterskapet
åpnes.
Siden det er NM må alle som ikke har norsk statsborgerskap
oppfylle krav til antall serier: 150 serier for herrer og 100 serier for
damer de siste 12 måneder før påmeldingsfristen.
Påmelding via «BOWLINGRES».
28. februar er forbeholdt utenbys spillere / tilreisende spillere.
Startavgiften kr 525 pr spiller betales innen den 25. januar klubbvis
til:
SOLLI BK
Postboks 8, Veitvet
0518 OSLO
Bankkonto: 7074.05.12593
Kontaktperson for Veteran NM sgl/dbl: Thomas Fredrik Fagerstrøm
NB! HUSK å angi klubb og hva innbetalingen gjelder
Endelig starttidspunkt/ fordeling i puljer legges ut i starten av uke 5

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 bookingen til Veitvet Bowling Senter ved bestilling

