
NM single/double for Døve og  
hørselshemmede: 
Trondheim Døves Idrettslag i samarbeid 
med Norges Bowlingsforbund og NBF `s 
døveutvalg inviterer til 
Norgesmesterskap for døve og 
hørselshemmede i 2023.
 
Spilleform:
Innledende: 6 serier amerikansk

Semifinale: 6 serier amerikansk

Finale: Round Robin hvis det er minst 4 
spillere.  
Stegfinale hvis der er færre enn 4 stk.
 

Kulekontroll:
Innlevering av kulekontrollskjema og 
visuell kontroll av kulene ved innsjekk 
- frist 60 minutter før innledende pulje

Sted:
Dora 1 Bowling & Biljard, Trondheim

Innledende:
Fredag 10. mars kl. 15.00, 18.00

Semifinale:
Lørdag 11. mars  kl. 10.00
 
Finale Round Robin: 
Søndag 12.mars kl 10.00

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

Premieutdeling 
Premieutdeling i halle direkte etter finalene
 

Oppmøte 
60 minutter før innledende spill og 30 
minutter før semifinale og finale.

Turneringsledere: 
Ingrid & Roar Hansen

Velkommen til Trondheim 
på NM i bowling for døve 
og hørselshemmede.

Startavgift 
550 kroner per deltaker  
innbetales til Trondheim 
Døves IL
kontonummer 0539.26.03249

Påmelding 
Klubbvis til  
tdil@tdil.no 
 

Frist for påmelding 
og betaling 
Fredag 9. februar 2023. 

NM Døve & 
Hørsels- 
hemmede 
2023

Arrangementsvansvarlig:
Trude NIlsen, 92 43 47 57 
(sms)

Puljeoppset, starttider og 
resultater:
http://www.bowlingres.no 

Oljeprofil 
Offentliggjøres senest  
48 timer før første pulje

SINGLE
&DOBBEL
2023 
TRONDHEIM 
10 - 12 mars



Reglement for NM Døve &  
hørselshemmede 2023:

Klasser:
- Damer og Herrer. 
dobbel spilles i 2 klasser: Damer og 
Herrer
 
NB! Spilleberettigelse: Spillerne må 
ha et hørselstap på minst 55 db på det 
beste øret for å kunne delta. 

Innledende: 6 serier inkl. dobbel

Semifinale: 6 serier.  
Til semifinale går 1/3,  
(maksimum 16 stk. minimum 4 stk.) 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 
spillere.  
Resultat fra tidligere spill følger med.  
Stegfinale hvis der er færre enn 4 stk.
 
I Round Robin finalen gis det 30 bonus-
poeng for seier og 15 poeng ved poeng-
likhet.

 

 

Hotellavtale:
 
Thon Hotell Nidaros
Enkeltrom:  kr.   960,- pr.natt
Dbl.rom:     kr.1.209,- pr natt 
Trippelrom:  kr.1.609,- pr natt
   
Prisene er inkl. frokost.

Hotell må bestilles innen 9. februar, 
2023.  

Ved bestilling vennligst oppgi  
bookingkode 29841165
 
Booking gjøres ved bruk av e-post: 
morten.vines@olavthon.no

Sosiale samvær med middag:
Vi har reservert bord lørdag kveld 11.  
mars kl 18.00 på restaurant  
Olivia Solsiden.  
Bestill middag og betale selv.  
De har tilbud på 3 retters middag eller 
en middag. 

Dere kan finne meny på nettet til restau-
rant Olivia.  
https://www.oliviarestauranter.no/
meny/    
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Påmeldingsskjema for klubb:___________________ 

Lisensnr Klasse Fullt Navn Fødselsdato Dobbel med Ønsket pulje


