Norges Bowlingforbund inviterer til

NM
Spillested:

VETERAN
Arrangør:

2-5. FEBRUAR
2017
Single/double

Startavgift kr. 525,- pr. spiller.
Dette inkluderer også double, som spilles med
én dameklasse og én herreklasse.
Det skal spilles 6 serier innledende (amerikansk spillestil).
I double er det de 6 innledende seriene som teller.
Oljeprofil opplyses 48 timer før første pulje.

Puljetider
Det er fint om det påføres ønsket spilletid ved påmelding.
Arrangør vil ved endt påmelding sette opp puljene basert på ønsker og reisevei.

Innledende puljer
Torsdag 2/2

kl. 16:00
kl. 19:30

Fredag 3/2

kl. 09:00
kl. 12:30
kl. 16:00
kl. 19:30

Lørdag 4/2

kl. 09:00
kl. 12:30
kl. 16:00
kl. 19:30

Klasseinndeling
Herrer:
Klasse A: 50 – 57 år
Klasse B: 58 – 64 år
Klasse C: 65 år +
Damer:
Klasse A: 50 – 57 år
Klasse B: 58 år +
Spilleren må oppfylle kravet til klassens nedre aldersgrense før eller samme dag
som mesterskapet starter.
Deltakere i klasse B damer og klasse C herrer gis 1 pinne pr serie i handikap pr år
over 65 år.
NM veteran dobbel for damer og herrer arrangeres kun i 1 klasse for hvert kjønn.

Semifinale, 6 serier
Søndag 5/2

kl. 09:00 og 12:00, totalt 48 spillere.
Antall spillere som går videre til semifinale fra den enkelte klasse
avhenger av hvor mange spillere det er i hver klasse.

Finale
Søndag 5/2

kl. 15:00
De 4 beste i hver klasse spiller PP-finale.

NB: Premieutdeling i hallen umiddelbart etter endt finalespill.
OBS: Alle som skal delta i NM Veteran må ha gyldig lisens og oppfylle kravet om
klassens nedre aldersgrense senest samme dag som mesterskapet starter.
Benytt gjerne påmeldingsskjemaet i invitasjonen ved påmelding.

Turneringsleder er Rune Dybesland.

Hotellavtale
2.-5. februar 2017: 795,- pr. døgn for både
dobbelt- og enkeltrom.
Referansenummer som oppgis ved booking
er: 24470825.
Bestilling kan gjøres på e-post til
resepsjonen på linne@thonhotels.no eller
på telefon 23 17 00 00.
Siste frist for bestilling er fredag 13. januar
2017.

