
 
Viborg Kredsen indbyder hermed alle licenserede ungdomsspillere 

til ungdoms rankingstævne i: 
 

Bowlinghallen Viborg 
 

Den 13.- 15. april 2012 
 
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, højeste 6. serie, 5. serie osv. 
 
Det er kun spillerens højeste resultat som er gældende i forhold til præmier/finaleplads. 
 
Handicap: 
 

Ynglinge og junior   70 % af differencen fra spillerens snit til 
   200 dog max. 270 
 Puslinge  70 % af differencen fra spillerens snit til 
   170 dog max. 270  

 
Startgebyr:  
 

Puslinge       220 kr. 
Junior / Ynglinge  245 kr. incl. UR gebyr 25,00 kr. 
 
Re-entry  180 kr. 
 
OBS!! Re-entry kan ønskes ved tilmelding, dog vil Re-entry starterne 

 først blive tildelt efter sidste frist for tilmelding. Grunden herfor er at 
 alle skal have mulighed for minimum 1 start. 

Starterne vil blive tildelt efter først til mølle princippet. 
  

Start tider: 
 
Fredag: kl. 18.00 
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 spillere fra klubber, der har mere end 100 km. 
kørselsafstand til Viborg. 
Lokale spillere opfordres til at tage starterne fredag kl. 18.00, 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. 13.00. 
Der startes fra 0 i finalen. 
 
De 12 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 
 
TRIN 1: 
 
Der spilles 3 serier AM. 
De 6 højest scorende drenge (junior+ynglinge) 
De 4 højest scorende piger (junior+ynglinge) 
De 4 højest scorende puslinge (piger+drenge) 
 
Går videre til matchplay finalen. 
Resultatet fra de 3 spillede serier videreføres til matchplay. 
I tilfælde af pointlighed er det højeste 3. serie, derefter 2. serie, derefter 1. serie. 
 
TRIN 2: 
 
Matchplay finale - 1 serie mod alle. 
Der gives følgende ekstra point: 
20 point for vunden serie, 10 point for uafgjort, 0 point for tabt serie. 
Derudover 10 ekstra point for serier over: 
Drenge 240 kegler - Piger 220 kegler - Puslinge 200 kegler. 
 
Vinder er den med højest samlet keglefald fra step 1 og step 2 incl. ekstra point. 
I tilfælde af pointlighed er det højest samlet keglefald uden ekstra point, derefter 
højeste sidste serie osv. 

 
 



 
Overnatning samt bespisning: 
 
Der er mulighed for bespisning hvilket indebærer aftensmad lørdag samt morgenmad og 
middagsmad søndag til en pris af 200 kr. pr. person. 
Menuen vil snarest kunne findes på hjemmesiden, www.bowlinghallenviborg.dk  
 
Overnatning foregår på lokal skole. Pris 25 kr. pr. person. 
 

 
Præmier: 

 
Række præmier: 

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

 
2. præmie udløses ved 10 i en række (incl. re-entry starter) 
 3. præmie udløses ved 20 i en række (incl. re-entry starter)  

 
Præmier i finalen: 

 
Nr. 1 i alle rækker - 1.000 kr. 
Nr. 2 i alle rækker - 500 kr. 
Nr. 3 i alle rækker - 250 kr. 

__________________________________________________ 
 

Tilmelding SENEST: Mandag d. 2. april 2012 
kan ske til: 

 
Bowlinghallen Viborg 

Att. Martin Birk 
Tingvej 3 - 8800 Viborg  

tlf. 23 34 58 98 
�: ungdom@bowlinghallenviborg.dk 

 

 
 

 

Til 
 

Viborg Kredsen 
  
 

6. rankingstævne i sæsonen 2011/2012 
 
 
 

 
 
 

2012 
 

www.bowlinghallenviborg.dk 


