
Innledende
> 6 serier amerikansk 
 
Klasseinndeling
> Singel U21: Jenter og Gutter 
> Singel U26: Jenter og Gutter  
> Dobbel: Jenter og Gutter 

Mellomspill 1
> Fra innledende går 12 U21 gutter og 12 U26 gutter, og 
4-8 U21 jenter og U26 jenter (avhengig av antall påmeld-
te) til matchplay gruppespill.  
Guttene deles inn i 2 grupper på 6 spillere.  
Alle spillerne i gruppen møtes en og en, over en serie. 
Spilleren gis 2 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort.

Mellomspill 2
> Fra mellomspill 1 går 8 U21 gutter og 8 U26 gutter til 
matchplay gruppespill (de 4 spillerne med flest poeng 
fra hver av gruppene i mellomspill 1). Spillerne deles inn 
i 2 grupper på 4 spillere. Alle spillerne i gruppen møtes 
en og en, over en serie. Spilleren gis 2 poeng for seier 
og 1 poeng for uavgjort.

Semifinale 
> Fra mellomspill 1 går 4 U21 jenter og 4 U26 jenter, 
og fra mellomspill 2 går 4 U21 gutter og 4 U26 gutter til 
matchplay semifinale. Spilles over 2 serier. Best av 2 
serier (1 poeng per seier og 1 poeng for totalen).

Finale og bronsefinale
> Fra semifinale går vinnerne til finale og tapende 
semifinalist til bronsefinale. Best av 2 serier (1 poeng 
per seier og 1 poeng for totalen).

Finale Dobbel
> Semifinale: Fra innledende går de 4 beste dame-
parene og de 4 beste herreparene til semifinale. Num-
mer 1 møter nummer 4, og nummer 2 møter nummer 
3. Best av 2 serier (1 poeng per seier og 1 poeng for 
totalen).
> Finale og bronsefinale: Fra semifinale dobbel går 
vinnerne til finale og tapende semifinalist til bronsefi-
nale. Best av 2 serier (1 poeng per seier og 1 poeng for 
totalen).

Sted:
> Centrum Bowling, Trondheim  

Innledende  
Onsdag 28. september kl. 17.00 
Fredag 30. september kl. 13.00 og 16.00  
Lørdag 1. oktober kl. 09.00

Mellomspill 1 
Lørdag 1. oktober kl. 12.00
Lørdag 1. oktober kl. 15.00

Mellomspill 2 
Søndag 2. oktober kl. 09.00

Semifinaler 
Dobbel: Søndag 2. oktober kl. 11.00 
Singel: Søndag 2. oktober kl. 12.00 

Finaler og bronsefinaler 
Dobbel: Søndag 2. oktober kl. 13.00 
Singel: Søndag 2. oktober kl. 14.00  

Premieutdeling 
Umiddelbart etter finalen 

Kulekontroll 
Innlevering av kulekontrollskjema og visuell 
kontroll av kulene ved innsjekk. 
NB: Frist 1 time før innledende pulje

Startavgift 
400 kroner per spiller (inkl.
dobbel), innbetales til 
kontonummer 4200.07.92513. 

Påmelding 
Klubbvis påmelding på ved-
lagt skjema sendes til: 
aaseja89@gmail.com 

Frist for påmelding 
og betaling 
Søndag 11. september 2022. 

Turneringsleder 
Christer Aker,  473 08 863

Oljeprofil 
Offentliggjøres 48 timer før første pulje
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