
 
Viborg Kredsen indbyder hermed alle licenserede ungdomsspillere 

til ungdoms rankingstævne i: 
 

Bowlinghallen Viborg 
 

Den 27.- 28. november 2010 
 
Stævnet afvikles i 5 forskellige rækker: 

 
 Puslinge (drenge + piger) 
 Junior piger 
 Junior drenge 
 Ynglinge Piger 
 Ynglinge Drenge 
 

Der spilles 6 serier AM i alle rækker. 
Stævnet er snittællende. 
I tilfælde af pointlighed er det først flest i rene kegler, derefter strike, derefter spare. 
 
Handicap: 
 

Ynglinge og junior   70 % op til 200 max. 270 
 Puslinge  70 % op til 170 max. 270  

 
Startgebyr:  
 

Puslinge       210 kr. 
Junior / Ynglinge  230 kr. incl. UR gebyr 

 
Start tider: 
 
Lørdag: kl. 09.00 - 11.30 - olie - 14.30 - 17.00 – olie - 20.00 
Søndag: kl. 08.00 – 10.30 
 
Der olieres inden første start hver dag. 
Starterne søndag er forbeholdt udenbys spillere. 
Lokale spillere opfordres til at tage starterne lørdag kl. 09.00 og 11.30 

 

 
Finaler:  
 
 
Der bliver ikke suppleret op med spillere til finalen, med mindre en spiller, når 
man køber slagseddel, meddeler at man ikke spiller finalen. 
Finaler starter søndag ca. kl. 13.30. 
 
 
De 16 højest scorende drenge (junior + ynglinge) uden handicap går i finalen 
De 8 højest scorende piger (junior + ynglinge) uden handicap går i finalen 
De 8 højest scorende puslinge (piger + drenge) uden handicap går i finalen 
 
 
Finalen afvikles som udskilningsløb, over 1 serier i hver ”cut” 
 
1. cut - drenge 
nr. 1 møder nr. 16, nr. 2 møder nr. 15 osv. 
 
2.cut - alle  
nr. 1 møder nr. 8, nr. 2 møder nr. 7, nr. 3 møder nr. 6, nr. 4 møder nr. 5. 
Vinderen går videre. 
 
 
3. cut 
Vinderen af kampen (nr. 1 - nr. 8) møder vinderen af kampen  
( nr. 4 - nr. 5 ). Vinderen går i finalen. 
 
 
Vinderen af kampen (nr. 2 - nr. 7) møder vinderen af kampen  
( nr. 3 - nr. 6 ). Vinderen går i finalen.  
 
 
 
Finalen: 
Vinderne af kampene i 3. cut går i finalen, hvor der spilles bedst af 3 serier. 
 
I tilfælde af pointlighed spilles ny 9. - 10. rude.  

 
 
Overnatning samt bespisning: 
 
Der er mulighed for bespisning til en pris af 200 kr. pr. person. 
 
Overnatning foregår på lokal skole. Pris 25 kr. 
 



 
 

Præmier: 
 

Række præmier: 
 

1. præmie  600 kr. 
2. præmie 450 kr. 
3. præmie 300 kr. 

 
 

Præmier i finalen: 
 

Til nr. 1 i alle rækker er der 1.000 kr. 
Til nr. 2 i alle rækker er der 500 kr. 

 
Der vil under præmieoverrækkelsen blive trukket lod om 

3 x startgebyr á 200,00 kr. 
(vinderne skal være til stede i hallen) 

__________________________________________________ 
 

 
 

Tilmelding  
SENEST: Fredag d. 19. november 2010 

kan ske til: 
 

Bowlinghallen Viborg 
Att. Martin Birk 

Tingvej 3 - 8800 Viborg  
tlf. 23 34 58 98 

�: bowlinghallenviborg@mail.dk 
 

 
 

 

 

Til 
 

Viborg Kredsen 
  
 

5. rankingstævne i sæsonen 2010/2011 
 
 
 

 
 
 

2010 
 

www.bowlinghallenviborg.dk 


