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OLD BOYS/GIRLS ØST STÆVNER 2020/2021 
 
 

AFVIKLING: Der afvikles 7 stævner fordelt over sæsonen. 
Stævne 7 afholdes over 1 dag. 
Der afvikles ikke finaler. 

BANEKRAV: Der kræves som minimum 12 baner for at kunne afvikle stævnet. 
Der afholdes starter med plads til ca. 70 deltagende hold. 
Der afsættes 2 timer og 30 minutter til hver start. 
Banebehandling før 1. og 3. start på hver spilledag. Ved stævne 7 er der ba-
nebehandling før hver start. 

STARTGEBYR: Startgebyr beregnes efter godkendt budget. 

BETALING: Tilmelding og betaling skal foregå online. 

DELTAGERE: For at deltage i stævner i 2020 skal atleten være fyldt 50 år senest den 
31.12.2020. 
For at deltage i stævner i 2021 skal atleten være fyldt 50 år senest den 
31.12.2021. 

DISCIPLIN: 3-mandshold for damer og herrer, der spilles 4 serier AM. 
Der spilles i en dame- og en herrer række med handicap. 
Der kan frit sammensættes hold fra flere klubber under DBwF Øst. 
Når man først har deltaget på et hold, er man låst til dette hold resten af 
sæsonen og må således ikke deltage på andre hold i den sæson. 
Der kan benyttes damer på herrehold, dog må der kun spille én dame ad 
gangen. 
 
DBwFs love og spilleregler er gældende. Der skal spilles i klubdragt. 

POINT: Der gives point i alle stævnerne som kvalifikation til præmiestillingen ved sæ-
sonafslutningen. 
 
De enkelte hold tildeles points ud fra det samlede antal kegler inkl. handicap: 
 
For keglefald mellem 1950 og 2024: 2 points. 
For keglefald mellem 2025 og 2099: 4 points. 
For keglefald mellem 2100 og 2174: 6 points. 
For keglefald mellem 2175 og 2249: 8 points. 
For keglefald mellem 2250 og 2324: 10 points. 
For keglefald mellem 2325 og 2399: 12 points. 
For keglefald mellem 2400 og 2474: 14 points. 
For keglefald mellem 2475 og 2549: 16 points. 
For keglefald mellem 2550 og 2624: 18 points. 
For keglefald mellem 2625 og 2699: 20 points. 
For keglefald mellem 2700 og 2774: 22 points. 
For keglefald mellem 2774 og 2849: 24 points. 
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For keglefald mellem 2850 og 2924: 26 points. 
For keglefald mellem 2925 og 2999: 28 points. 
 
Derudover tildeles hvert hold 4 points for at møde op. 
Deltagelse i stævne 7 udløser dobbelt point. 

HANDICAP: Handicap tildeles med 80% af forskellen fra den enkeltes snit og 210, i hen-
hold til gældende rangliste. 
Atleter uden snit placeres ved udregningen af handicap som følger: 
Damer / Herrer - 160. 
Handicap udregnes efter officielt snit pr. 1. juli og 1. januar. Ved fællesserier 
lægges de to atleters handicap sammen og divideres. Der vil ved udskiftning 
i 9. eller 10. rude blive givet handicap for hele serien, som den udskiftede 
atlet havde. 

PRÆMIER: Stævne: Der gives præmier til hold som er placeret som nr. 1, 2, 3, 4, osv. i 
henhold til antal præmier hos både damer og herrer. Der skal være 4-6 præ-
mier pr. række. 
Ved ens keglefald er keglefald uden handicap afgørende. 
Præmierne i hvert stævne er afhængige af antal tilmeldte hold i første 
stævne. De laveste præmier vil udgøre startgebyret. 
Præmier er kontanter. 
Præmiestilling: Præmierne gives på grundlag af point opnået i de 7 stævner, 
dog er det kun de 6 højeste resultater som er tællende. Der gives præmier til 
hold som er placeret som nr. 1, 2, 3, osv. afhængig af antal tilmeldte hold. 
Ved pointlighed er keglefald inkl. handicap afgørende. 
Ved ens keglefald er keglefald uden handicap afgørende. 
Præmier er kontanter. 
Individuel: Der er præmie til de 1-6 bedst placerede atleter, afhængig af antal 
deltagere, både hos damer og herrer, efter 7 stævner. For at komme i be-
tragtning, skal atleterne have spillet mindst 16 serier i løbet af stævneræk-
ken. Atleterne placeres efter opnået snit inkl. handicap. 
Præmier er brugsting. 

UDBETALING & 
INDSIGELSER. 

Præmier for afholdte stævner vil blive udbetalt i efterfølgende stævne. Und-
tagen præmier for stævne 7. Her vil udbetaling finde sted efter sidste start. 
 
Der gives ved hvert stævne 14 dages indsigelse mod de offentliggjorte resul-
tater. Herefter vil indsigelse ikke kunne finde sted. 

WEBSIDE: Indbydelser, startlister, resultater, m.m. offentliggøres på den officielle web-
side: 
www.oldboysgirls.dk 

DATO: Disse propositioner er sidst revideret den 20 juli 2020. 

 


