
 
 

 

 

 

DELTAGERE: 
Alle med medlemskab under DBwF, fra en bowlingklub hjemmehørende i vest  
som fylder eller er fyldt 50 år i spillet året 
 
Der spilles trio 6 serier EU pr. atlet i en dame og en herre række, hold kan blandes fra flere klubber. 

Der kan max. bruges en reserve pr. stævne og der kan skiftes ud efter hver hele serie. 
Skiftes der ud midt i en serie, bortfalder handicappet for begge atleter og atleten kan ikke genindtræde. 
 
HANDICAP 

 
Tilmelding/betaling 
Tilmeldingen og betalingen skal være sket på den i indbydelsen angivne dato, for enten to, tre eller fire stævner. 
 
Ved afbud senest 3 måneder før et stævne refunderes det fulde startgebyr. 
Ved afbud senest 1 måned før et stævne refunderes kr. 300,- 
Ved afbud mindre end 1 måned før et stævne hæfter man for det fulde startgebyr 
 
PRÆMIER PR. TRIO: 
Præmierne er i forhold til antal tilmeldte trioer i det enkelte stævne, fordelt på henholdsvis damer og herrer  
– disse oplyses ved sæsonstart. 
 
PLACERING: 
Hvis 2 eller flere trioer slutter lige ved et stævne, placeres disse på følgende måde: 
1. Højeste samlede holdscore uden handicap 
2. Højeste samlede holdscore uden handicap i 6.serie i stævnet, dernæst 5. serie osv. 
 
Øvrigt: 
Der trækkes lod om banefordelingen | Olieprofilen til stævnerne offentliggøres på hjemmesiden. 
     

- Handicap beregnes ud fra snittabel på hjemmesiden vest.bowlingsport.dk 
- Handicap beregnes ud fra atletens sidste 12 serier spillet i stævnerne. 
- De seneste to sæsoner inkl. indeværende sæson benyttes for at finde snit på atleten. 
- Har atleten ikke spillet 12 serier, ”fyldes op” ved hjælp af sidst officielt registrerede snit i forbundet. 
- Eks. en spiller har kun spillet 10 serier i stævnerne, og har i sidst officielt registrere snit 160, altså 2 x 160 lægges til de 
10 serier spillet i stævnerne. 
- Max. handicap pr. serie herrer 32 | Max. handicap pr. serie damer 40. 

Når man har deltaget på ét hold er man låst til dette.
  
Udskiftning: 


