BEKKELAGET BOWLINGKLUBB
har gleden av å invitere alle lisensierte bowlingspillere OVER 50 år til å delta i

Norgesmesterskap Veteran sgl./dbl.
4. februar til 7. februar 2016 - Bowling 1 Hamar
Klasseinndeling
Herrer KL. A: 50 - 57 år
KL. B: 58 - 64 år
KL. C 65+ år får 1 pinne i hcp for hver serie for hvert år over 65 år
Damer KL. A: 50 – 57 år
KL. B: 58 år + får 1 pinne i hcp for 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.

STARTAVGIFT KR. 525
(inkludert NM avgift og dbl. spill)

Puljetider: Torsdag 4. feb.

kl. 12.00 – 15.00 – 18.00

Fredag 5. feb.

kl. 09.00 – 12.00 – 15.00 – 18.00

Lørdag 6. feb

kl. 09.00 – 12.00 – 15.00 - 18.00 (reservepulje)

Puljene kl. 12.00 - kl. 15.00 – kl. 18.00 på lørdag er reservert for spillere
utenom Østlandet!!
Semifinaler, 6 serier:
Søndag 7. februar kl. 09.00 kl. A damer/herrer og kl. C herrer
kl. 12.00 kl. B damer/herrer

Antallet som går videre fra hver klasse, avhenger av hvor mange spillere det er i hver i hver
klasse. (Totalt 36 herrer og 12 damer som går videre.)
De 4 beste i hver klasse går videre til PP over 3 serier søndag kl. 15.00.
Vinner er beste spiller etter 15 serier.
Premieutdeling i hallen direkte etter finalen.
PÅMELDING PÅ VEDLAGTE SKJEMA INNEN 5. januar, 2016
Alle som skal delta i NM må ha gyldig lisens og oppfylle kravet om klassens nedre
aldersgrense før eller samme dag som mesterskapet åpnes.
Vennligst benytt vedlagt påmeldingskjema, og send dette samlet for alle i klubben til:

Bekkelaget Bowlingklubb
v/Ola Bjørtomt, Solvinveien 186, 2334 Romedal innen 5. januar 2016.
E-post: o-bjoert@online.no
På http://www.bowlingres.no vil man finne starttider samt resultatene.
Startavgiften kr. 525 må være innbetalt innen 5. januar 2016 til
Bekkelaget BK v/Ola Bjørtomt - kto.nr. 1822 29 94531
Husk å angi klubb, og hva innbetalingen gjelder.

HOTELL:
Det er inngått avtale med Scandic Hotel Hamar (gangavstand fra hallen)
Enkelt rom : kr. 750,- pr.natt
Dbl.rom. : kr. 890,- ”
3 sengs-rom: kr. 1.090,- ”
Prisene er inkl. frokost.

Bestilles innen 10. januar 2016
Ved bestilling oppgi bookingkode BBOW050216.
Tlf. Scandic Hotel tlf. 21 61 40 77

Påmeldingsskjema:

Norgesmesterskap Veteran sgl./dbl. 2016
OBS! Klubbvis påmelding:
L.nr.

Kl.

Fødsels
Dato.

Navn

Klubb

Dbl.
Ønsker
med l.nr pulje

Sendes: Bekkelaget BK v/Ola Bjørtomt, Solvinveien 186,
2334 Romedal
eller e-mail: o-bjoert@online.no
Ved ønske om pulje, husk ” først til mølla----- .”

