NM junior 2019
25.- 27. januar 2019 - Sarpsborg Bowlingsenter

ønsker velkommen til

NM junior 2019
Sarpsborg Bowlingsenter
25. -27. januar 2019
Det spilles i følgende klasser: Eldre
gutter – Eldre jenter Yngre gutter –
Yngre jenter Singel og Double
Puljetider
Fredag 25 januar
Lørdag 26. januar
Lørdag 26. januar
Lørdag 26. januar
Søndag 27. januar
Søndag 27. januar
Søndag 27. januar

kl 18.00
kl 09.00 - kl 12.30
kl 16.00 Semifinale 1 eldste klasse
kl 19.30 Semifinale 2 yngste klasse
kl 10.00 PP-finale eldste klasse
kl 12.00 PP-finale yngste klasse
kl 14.00 Premieutdeling

På lørdag kl . 18.00 - 21.00 vil det være et sosialt arrangement. Nærmere informasjon vil komme.
Utvalgte spillere i hver klasse, som ikke er på team, vil på sportslig skjønn inviteres til samling 26.-28. april.

Påmeldingsskjema til NM junior 2019
Puljeoppsettet kan bli justert, avhengig av antall påmeldte.
Puljeoppsettet vil bli lagt ut på bowlingres og sendt til kontaktpersonene ca. 10.
januar. Påmelding innen 2. januar 2019 til: Fossen Bowlingklubb v/ Per Klausen
Fossen Bowlingklubb <fossenpk@online.no>
Ansvarlig turneringsleder er Per Klausen, mob: 48254820
Klubb:.....................................................................................................................................................................................
Startavgiften på kr. 200,- betales innen 2. januar 2019 til konto: 1030.07.54193
Ingen påmelding er godkjent før startavgiften er betalt.
Lisensnr

Navn
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25.-27. januar 2019 Sarpsborg Bowlingsenter

Fødselsdato

Dbl med
lisensnr:

Klasse

Pulje
ønske

NM Reglement
Det spilles i følgende fire klasser
Eldre gutter og jenter – fødselsdato fra og med 1. sept. 2000 til og med 24.jan. 2003.
Yngre gutter og jenter – fødselsdato fra og med 25. jan. 2003 til og med 31. des.
Fra innledende spill går minst 26 gutter og 14 jenter videre. Disse skal 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 PPfinale (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

Oppmøtetid
60 min. før innledende spill, og 30. min. før semifinale/finale.

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

Spilletider for semifinale
NBF har godkjent at alle semifinalene spilles lørdag. Dette for å sikre at Mesterskapet
og premieutdeling kan skje tidligere enn det vi har sett de seneste mesterskapene. På
denne måten håper vi at spillere og ledere kan komme seg hjem til gunstigere tider.

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.
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OVERNATTING
For dette mesterskapet har vi en avtale med:
Quality Hotel Sarpsborg
Bjørmstadveien 12, 1712 Grålum
q.sarpsborg@choice.no
Referansekode ved bestilling: NMjrbowling.
Enkeltrom: ...........kr. 941,- .... per rom per natt inkl. frokost og inngang til badeland.
Dobbeltrom: .......kr. 1.121,- .... per rom per natt inkl. frokost og inngang til badeland.
Alle priser er inkl. mva: losji 8 % mat og drikke 25 %
Bestilling av rom kan gjøres til e-post: q.sarpsborg@choice.no Tlf. 69 10 15 00. Det
er notert i reservasjonen at folk bestiller og betaler individuelt.
Med referansekoden (NMjrbowling) får du og dine gjester tilgang til de avholdte
rommene med avtalte priser. De rom som ikke er booket tre uker før ankomstdato
(4.1.19) vil bli frigjort for ordinært salg.

Finn frem til hotellet:

Med bil
Kjør av E6 første avkjøring Sarpsborg nord. Her ligger hotellet på høyre side av E6. Gratis parkering
på stor parkeringsplass ved hotellet.
Med tog
Ta tog til Sarpsborg. Fra sentrum tar det fem minutter med taxi eller buss som har holdeplass ved
hotellet.
Med buss (Nettbuss/E6 expressen)
Det er holdeplass rett utenfor hotellet som heter Quality Hotel Sarpsborg. Hit går det buss både fra
Oslo, og fra Sarpsborg sentrum.
Med taxi
Det tar ca fem minutter med taxi fra Sarpsborg sentrum. Du kan bestille taxi fra Taxisentralen på
telefon +47 02600.
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