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Ja
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Likte du det nye formatet?



Tiltrekke seg flere
ungdommer

Spennende, gøy,
enklere å følge med

Publikumsvennelig, spennende, må
prestere når det virkelig gjelder

Mer spennende for publikum
Hver serie teller og alle har bedre

sjanse til å komme videre Gøy for publikum

Alle hadde en sjanse til å ta
poeng mot alle i mellomspill,

og man må være skjerpet i alle
serier

Var mye morsommere å kunne spille en
«kamp» mot de andre spillerne. Føler det
var på en måte mer sosialt enn å spille 6

serier innledende og 6 serier i mellomspillet.
Med det mye formatet får du sjansen til å ta

med deg poeng

At dem nye og uerfarne
spillerne kan komme

videre på flaks

Ingen Mer interessant /
spennende for tilskuere

Gjør det morsomste å
konkurere, flere kan gå videre.
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Hvilke fordeler har det nye formatet?



Den som har høyest snitt kan
ryke på en dårlig serie

Fordeler ved å score i innledende forsvinner
helt, og den som spiller best blir ikke
nødvendigvis kårt til norgesmester

Ikke nødvendigvis den beste spillere
gjennom mange serier som vinner

At man kan være så uflaks at
man ryker ut selvom man har

spilt best resultatmessig
gjennom mesterskapet og

allikevel ryke ut

De med høyest snitt vil ikke
nødvendigvis få best

plassering. Ikke sikkert den
som spiller best får best

plassering

Det blir et bingoformat. Der de beste spillerne kan ryke ut selv
om de er soleklart best. Som eksempel Viktor, Gaute og Georg.

Da man har innledende spill som normalt og så rett i
matchplay der man kan ryke om man er uheldig i kamper. Som

eksempel der eg (Gaute) spiller 255 poeng bedre enn mann
som kommer videre og blir da slått ut av mesterskapet. Eg

synest et er et ok format publikum messig men sitter selv igjen
med følelsen der man ikke får kåra den beste eller at de beste

kan kjempe mot hverandre i de siste stegene.

Avhenger for mye om
hvem man møter i kamp.

Flaksfaktor.

Man kan ikke være sikker på at
det er beste spiller som vinner

Du vil ikke finne den beste spilleren. Dette fikk vi se da en
spiller satte ny norgesrekord på 2 serier men røk slike vel ut.

Spilleren som røk ut hadde høyest totalsum men kom seg ikke
videre.

Ingen Lott for mye gruppespill på NM
Ungdom

Det kan oppfattes urettferdig, når den som spilte best
innledene kanskje ryker selv om han har totalscore bedre en

noen av de som går videre.
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Hvilke ulemper har det nye formatet?



Finalespill dobbel bør
gå dagen før finalespill

singel. Blir en tøff
avslutning nest siste
dag. Finaledagen ble

litt lang.

Finne en måte å
få totalsummen

mer inn i spill

Om det skal brukes videre så må det
vere at matchplayet som foregår ikke
gir kamppoeng men bonuspoeng som

du får med videre i mesterskapet.
Som mer roundrobin stil eller PP

formatet. Da vil de med høyest score
uavhengig om de taper kamper

allikevel mest sannsynlig komme seg
videre og det kan vere bedre å

attackere bak ifra. Som man igjen
kanskje vil tjene publikum på?

Totalscore må alltid telle mer enn
«tilfeldige» banepoeng i et

mesterskap. Der skal beste spiller
vinne, og ikke den som er heldig med

kampoppsett.

Heller ha et gruppespill med fler
spillere på lørdag, å ha

kvartfinaler, semifinaler og
finaler på søndag
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Forslag til forbedringer på formatet?
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Ønsker du å fortsette med det
nye formatet?
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Likte du finalespill for dobbel?



Det gamle
Synes UNM bør

spilles i en klasse
U23

At man kan spille
match mot andre, men

at man heller spiller
best av 2 serier

Veldig dårlig å ta i mot en
barnebursdag under en NM

finale. Det ble veldig
forstyrrende for damen

Kunne vært flere serier innledende
og færre til mellomspill/sluttspill.

Da får de som reiser langt spilt mer
uansett resultat. F.eks 8 serier

innledende

Som nevnt i forslag til forbedring. Eller
tilbake til gamleformatet. For ellers

deltar eg ikkje videre og ja skjønner at
ein person ikkje betyr noke i det store

bildet. Men er pga fekk særs dårlig
starterfaring med formatet då eg røyk

på måten eg gjorde
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Forsalg til annet format


