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1. Destination  

1.1 Antal af spillesteder 

• DBwF’s åbningsstævne afholdes i tre til fem bowlingcentre i Danmark.  

2. Række, format og samme score 

2.1 Rækker 

• Der spilles i fire rækker inddelt efter snit gældende pr. 1. juli: 
• Række 1:  200 og derover 
• Række 2: 176-199 
• Række 3: 161-175 
• Række 4: 160 og derunder 

• Hvis der ikke er mindst 10 deltagere i en række, spilles der ikke i den pågæl-
dende række om de lokale garanteret pengepræmier. Tilmeldte atleter flyttes 
til en højereliggende lokal række og deltager i denne række om de lokale ga-
ranteret pengepræmier.  

• Atleter der flyttes til en højereliggende lokal række deltager fortsat i sin op-
rindelige række hvad angår de landsdækkende præmiepuljer.  

2.2 Format 

• Damer, herrer og ungdom spiller i én og samme række. 
• Der spilles tre serier europæisk. 
• Der er 10 minutter opvarmning før hver start. 
• Banerne olieres før 1. og 3. start 

2.3 Samme score 

• Hvis en eller flere atleter opnår samme score, afgøres den indbyrdes placering 
på følgende måde: 
• Scoren i 3. serie er afgørende 
• Ved fortsat lighed vil scoren i 2. serie være afgørende 
• Ved fortsat lighed vil scoren i 1. serie være afgørende 
• Ved fortsat lighed spilles ”one-ball roll off” mod ti kegler til en vinder 

er fundet.  

3. Lokale præmier og landsdækkende præmiepuljer 

3.1 Præmiepuljer 

• Der spilles om to præmiepuljer i DBwF landsdækkende åbningsstævne: 
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3.2 Lokale garanteret pengepræmier 

• En 1. præmie på 750 kroner (udbetales kun ved mindst 10 starter i hver 
række) 

• En 2. præmie på 500 kroner (udbetales kun ved mindst 20 starter i hver 
række) 

• En 3. præmie på 250 kroner (udbetales kun ved mindst 30 starter i hver 
række) 

3.2 Landsdækkende præmiepuljer 

• Der spilles om landsdækkende præmiepuljer i alle rækker: 
• En landsdækkende førstepræmiepulje på 25.000 kroner 
• En landsdækkende andenpræmiepulje på 15.000 kroner 
• En landsdækkende tredjepræmiepulje på 10.000 kroner 

• De landsdækkende præmiepuljer fordeles mellem de tre til fem spillesteder 
efter hvert spillesteds antal deltagere i hver række i forhold til det samlede 
antal deltagere i hver række for hele landet.  

• Tidspunktet for opgørelse og fordeling af de landsdækkende præmiepuljer er 
otte dage før åbningsstævnets gennemførelse.   

3.2 Begrænsning af pengepræmier og udbetaling 

• En og samme altet kan kun vinde én af de tre pengepræmier i henholdsvis de 
lokale rækker og de landsdækkende rækker.  

• Pengepræmier udbetales ved bankoverførsel til de enkelte atleter. 

4. Deltagelse, tilmelding og betaling 

4.1 Hvem kan deltage 

• Atleter med licens i DBwF kan deltage og kan deltage lige så mange gange 
man ønsker det.  

4.2 Tilmelding og betaling 

• Tilmelding og betaling skal ske vi DBwF’s hjemmeside og webshop.  
• Tilmeldingen er bindende. Ved afbud senere end 14 dage før åbningsstævnet 

tilbagebetales startgebyret ikke.  

Godkendt den 31.07.2022  

 


