NM for Døve og Hørselshemmede
9.-11. oktober 2020
NBFs Døveutvalg i samarbeid med Oslo Døves Sportsklubb og NBF inviterer til Norgesmesterskap for
Døve og Hørselshemmede 2020 hos Hønefoss Bowlingsenter, Ankersgt. 30, Hønefoss
Puljetider:

Innledende:
Semifinale:
Finale:

Fredag 9.oktober kl 18.00
Lørdag 10.oktober kl 11.00
Søndag 11.oktober kl 10.00 RR-Finaler

(Endringer i puljetidene kan forekomme dersom påmeldingen gir behov for det)
Startavgift:

Kr 500,- pr. deltager.
Innbetales til Oslo Døves Sportsklubb kto nr: 6065.05.07439
Vennligst merk betalingen med navn og klubb

Påmelding:

Klubbvis til stein.wroldsen@gmail.com innen 18.september 2020

Spilleberettigelse:

Spillerne må ha et hørselstap på minst 55 db på det beste øret for å kunne
delta. I visse tilfeller kan man søke om dispensasjon fra dette, men ikke bedre
enn 45 db.

Informasjon, puljeoppsett og resultater legges ut på bowlingres.no
Klasser:

Damer og Herrer
Dobbel spilles i 2 klasser: Damer og Herrer

Spilleform:

Amerikansk

Innledende:

6 serier (Teller også for Dobbel)

Semifinale:

6 serier. Til semifinale går 1/3, (max 16, minst 4) pr klasse.
Score fra innledende følger med.

Finale:

Til finale går minst ½ i hver klasse (minst 4). Det spilles RR hvis det er minst 4,
score fra tidligere spill følger med. Stegfinale hvis det er færre.

Oljeprofil:
Turneringsleder:

Offentliggjøres på bowlingres.no 48 timer før første pulje
Børre Rosenkilde

Hotell:
Scandic Hønefoss (16 minutters gange fra hotellet)
Kongens gate 3
E-post: honefoss@scandichotels.com
Oppgi kode: NOR091020
Priser:
Rom/frokost i standard enkeltrom
Rom/frokost i standard dobbeltrom

pr.pers pr. døgn kr 890,pr. pers pr. døgn kr 990,-

Tilbudet/koden må benyttes innen 1.september 2020

Hønefoss jernbanestasjon ligger 650 meter fra hotellet. Det går flybuss fra Gardermoen til Hønefoss.
Middag lørdag kveld på Scandic Hønefoss hotel kr 255,-. (Ingen buffet pga. coronasituasjonen)
Påmelding til Kjell Ivar Mesics på epost kimess11@gmail.com innen 23.september
Bindende påmelding for middag og betales til konto 6065.05.07439 samtidig med påmelding.
Vennligst merk betaling med «Middag NM Hønefoss»
Hovedrett: Lasagne m/salat og brød
Dessert: Panna Cotta
Ved allergier til middag må det opplyses om i god tid, senest 14 dager før.

