Norges Bowlingforbund inviterer til

NM single/double for Veteraner
11. – 16. februar, 2020
Spillested: BOWLING 1 HAMAR
Arrangør: Bekkelaget BK
Alle spillere som har gyldig lisens og fyller 50 år eller mer i 2020 kan delta - samtidig som
spillere i klasse B og C må oppfylle kravet om klassens nedre aldersgrense senest samme dag
som mesterskapet starter.

Klasseinndeling
Herrer:

kl. A: 50 - 57 år
kl. B: 58 - 64 år
kl. C 65 år + får 1 pinne i aldersbonus for hver serie for hvert år over 65 år

Damer:

kl. A: 50 - 57 år
kl. B: 58 år + får 1 pinne i aldersbonus for hver serie for hvert år over 65 år

Alle klasser spiller 6 serier AM innledende. Disse 6 seriene teller i double-konkurransen.
Etter vedtak på Forbundstinget vil double arrangeres klassevis i 5 klasser. Klassetilhørighet
fastsettes av yngste spiller hvis spillerne tilhører to forskjellige klasser.

Startavgift: kr 525 pr spiller
(inkludert NM-avgift og double-spill)
Puljetider
Tirsdag 11. feb.
Onsdag 12. feb.
Torsdag 13.feb.
Fredag 14. feb.
Lørdag 15. feb.

kl 14.00 – kl 17.30 – kl 21.00
kl 09.00 – kl 12.30 – kl 16.00 – kl 19.30
kl 09.00 – kl 12.30 – kl 16.00 – kl 19.30
kl 09.00 – kl 12.30 – kl 16.00 – kl 19.30
kl 09.00 – kl 12.30

Puljene kl.16.00 og 19.30 på fredag, og puljene kl. 09.00 og 12.30 på lørdag, er reservert for
spillere utenfor Østlandet.
Antall spillere som går videre, avhenger av hvor mange deltagere det er i hver klasse.

Semifinaler
Lørdag 15. feb.:

kl 16.00
kl 19.30

Damer klasse A + B og Herrer klasse A
Herrer klasse B + C

De 6 beste i hver klasse etter 12 serier - 6 serier innledende + 6 serier semifinale - går
videre til Round Robin.
Round Robin
Søndag 16. feb.:
Søndag 16.feb

kl 09.00
kl 12.00

Herrer klasse A og klasse B og klasse C
Damer klasse A og klasse B

Vinner i hver klasse er beste spiller etter 17 serier. (Inkludert bonus i Round Robin.)
Premieutdeling i hallen direkte etter finalene.

Påmelding innen 10. januar, 2020
Vennligst benytt vedlagte påmeldingskjema, og send dette felles for alle i klubben til:
Bekkelaget Bowlingklubb
v/Ola Bjørtomt, Fjordvegen 9 A, 2312 Ottestad
eller via e-post: o-bjoert@online.no
På http://www.bowlingres.no vil man finne puljeinndeling, starttider og resultater.
Startavgiften, kr 525, må være innbetalt innen 10. januar, 2020 til
Bekkelaget BK v/Ola Bjørtomt - kto.nr. 1822.29.94531
Husk å angi klubb og antall spillere innbetalingen gjelder for.
Påmeldingen er ikke å anse som bekreftet før innbetaling er registrert.

Hotell
Det er inngått avtale med Scandic Hotel (gangavstand fra hallen)
Enkeltrom:
Dbl.rom:

kr 920 pr natt, inkludert frokost
kr 1.070 pr natt, inkludert frokost

Hotell må bestilles innen 3. januar, 2020.
Ved bestilling vennligst oppgi bookingkode 46943318
Tlf.nr Scandic Hotel: 62 35 99 04 (Heidi Bø)
E-post:
meeting.innlandet@scandichotels.com

Påmeldingsskjema:

Veteranmesterskap sgl./dbl. 2020
OBS! Klubbvis påmelding:
L.nr.

Kl.

Fødsels
Dato.

Navn

Klubb

Dbl.
Ønsker
med l.nr pulje

Sendes:
Bekkelaget BK v/Ola Bjørtomt, Fjordvegen 9A, 2312 Ottestad
eller via e-post: o-bjoert@online.no

