Norgesmesterskap
for veteran klubblag
24. – 27. oktober 2019
Norges Bowlingforbund (NBF) og Elverum BK har med
dette gleden av å invitere alle klubber tilsluttet NBF til
NM for veteran klubblag 2019.
Mesterskapet er åpent for herrer som fyller minst 50 år,
og damer som fyller minst 45 år i 2019.
Alle klubber står fritt til og delta med så mange lag de ønsker.
Hvert lag består av 5 spillere, og man kan nominere 1 reserve.
Det er også tillatt med mixlag.
Spillested:
Mesterskapet arrangeres hos Bowling1 i Elverum.
Bonus:
Spillerne får 1 pinne i aldersbonus pr. serie pr. år fra fylte 65 år
den dagen mesterskapet starter. I tillegg får damespillere
8 pinner HC pr. serie.
Spillestil:
Alle serier spilles i Amerikansk spillestil med banebytte etter
hver serie. I PP–finalen gis det 2 poeng for seier
og 1 poeng ved poenglikhet.



Spilleform:
3 serier innledende. Etter innledende runde går de 12 beste lagene
videre til mellomspill. I mellomspillet spilles det 3 nye serier.
De 6 bestegår videre til PP–finale. Samlet score fra innledende
og mellomspillet avgjør hvem som går videre til pp finale.
I PP–finalen skal alle møte alle i kamper på 1 serie, totalt 5 serier.
Puljetider:
Pulje 1: Torsdag 24.10 2019 kl. 1400
Pulje 2: Torsdag 24.10 2019 kl. 1800
Pulje 3: Fredag 25.10 2019 kl. 1400
Pulje 4: Fredag 25.10 2019 kl. 1800
Pulje 5: Lørdag 26.10 2019 kl. 1000
Mellomspill:
Lørdag 26.10 2019 kl. 1400 (nr. 7–12 fra innledende)
Lørdag 26.10 2019 kl. 1800 (nr. 1–6 fra innledende)
PP–finale:
Søndag 27.10 2019 kl. 1000 (nr. 1–6 etter mellomspill)
Norgesmester er det laget som har høyest poengsum i finalen.
Ved likhet teller første innbyrdes oppgjør. Ved fortsatt likhet
teller totalt pinnefall i finalen inklusive HC for damer og
aldersbonus. Ved fortsatt likhet deles plasseringen (jfr. §6.8.4)



Oppmøte:
1 time før innledende spill.
30 minutter før mellom-spill og PP–finale.
Oljeprofil:
Offentliggjøres av NBF 48 timer før første pulje.
Praktisk informasjon:
Grunnet noe begrenset plass i hallen, vil man benytte kun 8 baner.
8 lag á 5-6 spillere i hallen samtidig skaper utfordringer med
plass til kulebagger/kuler og ikke minst for tilskuerne.
Ber om at alle tar hensyn til dette og planlegger deretter.
Påmelding og startavgift:
Klubbnavn, antall lag, kontaktperson og ønsket spilletid
sendes på e-post til oveosg@hotmail.com innen 7.oktober.
Startavgiften på 1650,- pr lag, betales inn til
konto 1822.05.76703 innen 7. oktober 2019.
NB! Merk innbetaling med «Veteran NM-lag» og klubbnavn.
Overnatting:
Elverum Bowlingklubb har inngått avtale med Scandic Elgstua
og Scandic Central om overnatting til gunstige priser.
Scandic Central ligger sentralt i sentrum av Elverum med
gangavstand (ca. 1 km) til hallen. Scandic Elgstua ligger
på Vestad ved krysset rv.25/rv.3 (ca. 3 km) til hallen.



Hotellpriser Scandic Central (62 40 10 00):
Pris pr. natt små enkeltrom inkludert frokost: 824,Pris pr. natt vanlig enkeltrom inkludert frokost: 984,Bookingkode: Elverum Bowling.
Hotellpriser Scandic Elgstua (62 40 10 70):
Pris pr. natt økonomi enkeltrom inkludert frokost: 736,Pris pr. natt vanlig enkeltrom inkludert frokost: 1074,Pris pr. natt dobbeltrom inkludert frokost: 1132,Bookingkode: Elverum Bowling.
NB: Frist for booking er fredag 23. oktober 2019.
Bil og togavstander:
Bil: Oslo Lufthavn til hotell: 103 km/1t14min.
Tog: Oslo Lufthavn til Elverum skysstasjon: 93 km/1t57min.
Bil: Trondheim til hotell: 357 km/4t50min.
Tog: Trondheim til Elverum skysstasjon: 451 km/7t28min.

