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Hvem:

Mesterskapet er åpent for herrer som fyller
minst 50 år, og damer som fyller minst 45 år i
2022.
Alle klubber står fritt til å delta med så mange
lag de ønsker. Hvert lag består av 5 spillere,
og man kan nominere 1 reserve.
Mixlag er også tillatt
Bonus/Handicap:
Spillerne får 1 pinne i aldersbonus pr. serie
pr. år fra fylte 65 år den dagen mesterskapet
starter. I tillegg får damespillere 8 pinner i HC
pr. serie.
Spillestil:
Alle serier spilles i AM spillestil med banenytte etter hver serie.
I RR finalen gis det 2 poeng for seier og
1 poeng ved poenglikhet.
Innledende:
Torsdag
13. oktober kl.14.00 og kl.18.00
Fredag
14. oktober kl.14.00 og kl.18.00
Lørdag
15. oktober kl.10.00
Mellomspill:
Lørdag 15. oktober kl.14.00 (nr. 7 - 12 innledende)
Lørdag 15. oktober kl.18.00 (nr. 1 - 6 fra innledende)

Spilleform:
3 serier innledende. Etter innledende runde
går de 12 beste lagene videre til mellomspill.
I mellomspillet spilles det 3 nye serier.
De 6 beste går videre til RR finale.
Samlet score fra innledende og
mellomspillet avgjør hvem som spiller finale.
I RR finalen skal alle møte alle i kamper på 1
serie, totalt 5 serier.

Oppmøtetid

60 minutter før innledende spill og 30
minutter før semifinale og finale.
Sted:
Bowlinghallen Solør, Flisa

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

Finale
Søndag 16. oktober kl. 10.00(nr. 1 - 6 fra mellomspill)
Startavgift
1650 kroner per lag
innbetales til
kontonummer 1822.17.13571
innen 26 sept.

Påmelding
Klubbnavn, antall lag og kontaktperson og ønsket spilletid
sendes til jorgen@solorbk.no

Frist for påmelding
og betaling
Søndag 26. september 2022.

Arrangementsansvarlig:
Jørgen Mathiesen, 9911 8038

Turneringsleder:
Mariann Groven

Oljeprofil
Offentliggjøres 48 timer før
første pulje
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Flisa Camping

Tlf. 958 02 270 - post@flisacamping.no
www.flisacamping.no
Priser: Hytter og døgncamping:
Egen døgncamping: 445,-/350,- pr døgn (Høysesong/Lavsesong)
Liten hytte: 1490,- /1390,- pr. døgn (Høysesong/Lavsesong)
Stor hytte: 2690,-/2390,- pr. døgn (Høysesong/Lavsesong)
Obligatorisk vask liten hytte/stor hytte: 490,/990,Sjekk Flisa Camping for mer informasjon og
booking.

Skaslien Gjestgiveri

Tlf. 629 46 666 - gjestgiveri@skaslien.no
www.skaslien.no
Priser:
Enkeltrom: 1295,- pr døgn
Dobbeltrom: 1395,- pr. døgn
Familierom/4 manns rom: 1695,- pr. døgn
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NAF Vålerbanen Hotel

hotell@vaalerbanen.no
www.vaalerbanen.no/overnatting/vaalerbanen-hotell
Priser:
Enkeltrom: 995,- pr. natt
Dobbeltrom: 1495,- pr. natt
Familierom/4 manns rom: 2540,- pr. natt

