
INDBYDELSE | DM  SINGLE/DOUBLE 2023 
STARTTIDER 
1) Fredag d. 5. maj kl. 11.00 
2) Fredag d. 5. maj kl. 15.00 
3) Lørdag d. 6. maj kl. 09.30 
4) Lørdag d. 6. maj kl. 13.30 
5) Lørdag d. 6. maj kl. 17.30 
 
DELTAGERGEBYR 
Kr. 330,- pr. atlet 
 
BETALING 
Senest den 21. april 
via forbundets webshop 
 
TILMELDING 
Åbner 7. marts 2023 kl. 19.30 

Ved a ud, uanset grund, 
modtaget e er d. 21. april 2023 
refunderes deltagergebyret ikke. 

En start afvikles når der er minimum 12  
lmeldte atleter. Lokale atleter opfordres 
l at vælge start 1, 2, 3 eller 5. 

 
Finalespillet afvikles søndag d 7. maj -  
info vil være at finde på mesterskabets 
hjemmeside. 

Olieprofil: 
Offentliggøres sam dig med 

lmeldingen åbner. 
 
Yderligere info: 
Proposi oner og  
bestemmelser findes 
på bowlingsport.dk 
 
Ansvarlig: 
DM Leder 
Kim T. Andersen 

LØVVANG BOWLING CENTER 

Danmarks Bowling Forbund indbyder l  
DM Single/Double i samarbejde med  
Løvvang Bowling Center d. 5. l 7. maj 2023. 
 

Hvem kan deltage: 
Alle atleter med gyldig licens under DBwF 

Indledende: 
Der banebehandles før hver start | Der spilles 6 serier AM pr. atlet 
 

Der er herudover 4 bredderækker for herrer og damer samt 2 for ung seniorer 
Dame 2 for atleter med >145 og <176 i snit og  Dame 3 for atleter med 0-145 i snit 
Herre 2 for atleter med >159 og <181 i snit og Herre 3 for atleter med 0-159 i snit 
Dame U25 for dame atleter under 26 år på mesterskabs dspunktet. 
Herre U25 for herre atleter under 26 år på mesterskabs dspunktet. 
Disse 6 rækker afgøres e er de indledende 6 serier (Guld, Sølv og Bronze medalje) 
(der deltages stadig i den generelle kvalifika on l kvar inalerne) 

Double konkurrencen afgøres e er de 2 x 6 indledende serier. 
(når man lmelder en double deltager hver atlet automa sk også i single konkurren-
cen, så der skal KUN laves én lmelding). 

Kvar inaler: 
De 24 bedste herrer samt 16 bedste damer fra indledende går videre l 
kvar inalerne som a oldes søndag d. 7 maj.  
 

Der spilles 6 serier AM pr. atlet 
Scoren fra indledende føres med videre l kvar inalerne. 

 5. l 7. maj 2023 
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I forbindelse med DM Single/Double har Løvvang Bowling Center valgt at 
sponsorere/ lbyde følgende: 

 

· 1x goodiebag indeholdende 2 stykker frugt, en drikkevare, en müslibar 
samt en nøddemix plus én værdikupon* på 50 % på en drikkevare i baren. 

· Søndag udleveres der også 1 stk. goodiebag, magen l ovenstående,  
l alle finaledeltagere. 

· Lørdag a en fra kl. 16 og ind l kl. 22.00** er der HAPPY HOUR I  
BAREN på fadøl og sodavand - køb én og få to. 

 
 

 

* Skal bruges under mesterskabet og gælder for ét køb.  
Kan ikke beny es under Happy Hour. 
 
** Løvvang Bowling Center lukker kl. 22.30 
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