og
ØNSKER VELKOMMEN TIL

NM JUNIOR
i Elverum fredag 27. januar – søndag 29. januar 2017

SPILLEFORM
Det spilles singel i fire klasser
Eldre gutter – Eldre jenter
Yngre gutter – Yngre jenter
Double – 2 klasser
Gutter – Jenter
PULJETIDER
Fredag 27. januar
Kl 1200 (reservepulje), pulje 1 kl 1500 og pulje 2 kl 1800
Lørdag 28. januar
Pulje 3 kl 0900, pulje 4 kl 1200
Semifinaler kl 1500 og kl 1800
Søndag 29. januar
Finale kl 0900 og kl 1200
Premieutdeling senest 1500
Det oljes mellom hver pulje
FINALEFORM
Peterson Point (PP)
ADMINISTRATIVT
Avgift kr. 200,- betales til konto: 1822 11 76703
Påmelding senest 6. januar til:
Elverum Bowlingklubb
v/Ove Osgjelten
Sagåveien 13, 2409 ELVERUM
eller til e-post: oveosg@hotmail.com
INFORMASJON OM HALLEN
10 baner Brunswick laminat

Påmeldingsskjema til NM Junior 2017
Klubb:
Startavgiften betales innen 6. januar 2017 til konto: 1822 11 76703
Klubbvis påmelding innen 6. januar til Elverum Bowlingklubb v/Ove Osgjelten
Sagåveien 13, 2409 ELVERUM eller til e-post: oveosg@hotmail.com
Ingen påmelding er godkjent før startavgiften er betalt.
Puljeoppsettet vil bli lagt ut på Bowlingres fredag 13. januar.
Lisensnr

Navn

Fødselsdato

Dbl med
lisensnr:

Klasse

Pulje
ønske

NM reglement
Det spilles i følgende fire klasser.
Eldre gutter og jenter – fødselsdato fra og med 1. september 1998 til og med 26. januar 2001.
Yngre gutter og jenter – fødselsdato fra og med 27. januar 2001 til og med 31. desember
2004.
Fra innledende spill går minst 26 gutter og 14 jenter videre. Disse 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 må levere
kulekontrollskjema: http://www.bowling.no/dokumenter/?id=2136
Oppmøtetid: 60 minutter før innledende spill, 30 minutter før semifinale/PP-finale.

Spilleregler i Double
Det spiller i to klasser: jenter og gutter. Spillerne må ha lisens i samme klubb. Hver klubb kan
ha et mix-lag. Mix-lag spiller i gutteklassen.
Norgesmestere i dobbel blir de som etter 2 x 6 serier innledende spill har høyest pinnefall.

NB! Regler for utenlandske spillere
Norgesmesterskapene er åpne for alle lisensierte norske bowlere tilsluttet klubber som er
medlem av Norges Bowlingforbund.
Norgesmesterskapene er også åpne for utenlandske statsborgere som er medlem av klubb som
foran nevnt, og er i besittelse av gyldig lisens. Utenlandske statsborgere, som også har løst
lisens i annet land i løpet av de siste 12 måneder, må i løpet av de siste 12 måneder før
påmeldingsfristens utløp, ha registrert minst 100 serier hos NBF. Utenlandske statsborgere
som kun har norsk lisens, kommer inn under samme regler som norske statsborgere.

ADMINISTRATIVT
Overnatting
Vi har avtale med First Hotel Central
Storgata 22, 2406 Elverum
Tlf: +47 62 40 10 00 / elverum@firsthotels.no
http://www.firsthotels.no
Pris pr. natt inkludert frokost
Enkeltrom/dobbeltrom kr 795,Ekstra seng på rommet kr 200,Bruk følgende referanse ved bestilling: Bowling
NB! Det vil være et arrangement på hotellet samme helg, som kan medføre noe støy
Bil og togavstander
Bil: Oslo Lufthavn til Hotell: 103 km / 1 t 14 min.
Tog: Oslo Lufthavn til Elverum stasjon: 93 km / 1 t 57 min.
Bil: Trondheim til Hotell: 357 km / 4 t 50 min
Tog:Trondheim til Elverum stasjon: 451 km / 7 t 28 min
Veibeskrivelse Jernbanestasjon - Hotell

Veibeskrivelse Hotell - Bowlinghall

Veibeskrivelse Togstasjon - Hotell

På lørdag fra kl 1500 - 2100 vil det være et sosialt arrangement i regi av #ungbowling.

