NORGES BOWLINGFORBUND

Kvalifiseringsturnering - VM senior 2015
Det henvises til FS-referater, 3/14 og 4/14, vedrørende et revidert opplegg for den
kommende kvalifiseringsturnering for VM Senior 2015.
Siktemålet er å få flere + 50 spillere, av begge kjønn, til å delta i kvalifiseringen enn tilfellet
var i 2013, og dermed bidra til at Norge kan stille et sterkest mulig lag i dette mesterskapet.
NBF har derfor også besluttet å støtte de spillere som vil delta i 2015-VM med kr 5.000 pr
person for reise/oppholds-kostnader. ( 4 damespillere og 4 herrespillere ) Videre dekkes
deltakeravgift og spilleskjorter av NBF. Mesterskapet vil finne sted i Las Vegas, siste uken av
august 2015.
Med dette utgangspunktet forventer NBF relativt stor interesse for kvalifiseringsturneringen,
og denne vil derfor arrangeres på Veitvet Bowling Senter. Hallen vil også være teknisk
arrangør, på vegne av NBF. Det vil være påmeldingsavgift, kr 700. Spilledatoer er:

22. – 25. mai, 2015
Dette er Pinsehelgen, og finalespillet vil om nødvendig avholdes på mandag 25. mai.
( 2. pinsedag ) Det kan også bli aktuelt å starte kvalifisering på fredag 22. mai, men dette
gjenstår å se - vil avhenge av den totale deltagelsen.
Påmeldingsfristen er 1. mars, 2015 - til erik.garder@nif.idrett.no. Påmeldingen vil kun
være gyldig etter mottatt påmeldingsavgift innen samme dato, til kto 1602.43.29651.
Det vil arrangeres 2 x 6 serier kvalifisering (2 ulike profiler); med påfølgende PP-finalespill
(1 profil) for inntil 10 spillere i herreklassen og 6 spillere i dameklassen. Antall spillere til
finalespill, detaljer rundt det totale spilleoppsettet/spilledager og utvalgte oljeprofiler vil
kommuniseres til de påmeldte spillere innen 20. mars, 2015.
Alle norske statsborgere, med gyldig spillelisens for sesongen 2014/15, født i 1965 eller
tidligere, kan delta.
Er det spørsmål til den ovenstående informasjon, vennligst ta kontakt med Erik Garder eller
undertegnede.
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