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For førstte gang kan
n Norges Bowlingforbu
B
und og Mun
nken BK øn
nske velkom
mmen til
Norgesm
mesterskap
p for U23. Etter
E
et vellyykket prøve
e-NM i fjor i Sarpsborg der 45 guttter
og 11 jenter deltok, ble det på
å Tinget i mars vedtatt å innføre U23
U som eg
get NM.
Det er påmeldt 51 gutter
g
og 15
5 jenter til årets
å
meste
erskap. De er fordelt på
p 4 innlede
ende
puljer fre
edag og lørrdag. 16 gutter og 8 jenter går vid
dere til sem
mifinale sønd
dag morgen
n kl
9, og 8 gutter
g
og 6 jenter går deretter
d
vid
dere til PP-ffinale.
Mens sp
pillet pågår vil det være
e live-score
e som kan finnes
f
på www.tuba.nu
w
u/scoring/
Medaljevvinnere fra fjorårets prrøve-NM:
1. F
Fredrik Tjern
nes og Marrtin Olsen, Frogner
F
BK
K
2. Christer
C
Jak
kobsen og Simen
S
S. Je
ensen, Vågan BK
3. Alexander
A
Halvorsen
H
o Ingi Bjørn
og
n Fridriksso
on, Gokstad
d BK
1. Jeanette Bo
ogen Lauvild
d og Miriam
m Lindgaard
d Stivang, Sølvkula
S
BK
K
2. Jeanett Haa
avelmoen Jo
ohansen og
g Cathrine Bjercke,
B
Frrogner BK
3. Amanda
A
Ola
afsson og Lise
L
Haukom
m, Sørlandss-Strike BK
K
1. Christer
C
Jak
kobsen, Våg
gan BK
2. Fredrik
F
Tjern
nes, Frogne
er BK
3. Martin
M
Olsen
n, Frogner BK
1. Ann
A Louise Haugen, Evvje BK
2. Renate
R
Jako
obsen, Stavvanger BK
3. Cathrine
C
Bje
ercke, Frogner BK
Det er bare 4 av fjo
orårets med
daljevinnere
e som ikke deltar i år. Det er hele
e 19 spillere
e
e 6613 serie
ene som err registrert er
e
som harr over 205 i snitt i høstt, og samlett snitt på de
hele 199
9,23. Det ko
ommer til å bli en hard
d kamp om plassene i PP-finalen.
Vi ønske
er alle lykke
e til med me
esterskapet!
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Praktisk
ke opplysn
ninger:
Det er in
nnsjekk i forrkant av hvver innleden
nde pulje de
er spillerne må levere inn
kulekonttrollskjema. Noen spilllere kan væ
ære trukket ut til kuleko
ontroll, og fo
or at dette skal
s
være ferrdig før puljjestart, bes alle være ute
u i god tid
d. Prøvespillet skal sta
arte 5 minuttter
før oppssatt puljesta
art, slik at puljen kan starte presiss.
Det vil også
o
bli tatt bilde av allle ved innsjjekk, og av noen utvalgte i etterkant av
spillinge
en. Disse bildene vil bli lagt ut på www.munkkenbk.no.
Premieu
utdeling i do
obbel vil bli fortatt på søndag
s
melllom semifin
nalen og PP
P-finalen (cca
11:30).
Det blir 60
6 minutterr pause fra semifinalen er ferdig til PP-finale
en begynne
er, dvs ca 12:30.
Med 5 serier PP og
g 2 per bane for jenten
ne vil finalen
n ta ca 2 tim
mer, slik at vi regner med
m
at premiieutdelingen
n vil være ferdig
f
før kl 1500.
Baneforrflytning:
Det skall flyttes ett banepar
b
til høyre etterr hver serie i innledend
de og semiffinale.
I innlede
ende puljer trekkes banefordeling
gen rett før start.
I semifin
nalen blir de
et først trukkket en jente
e på hvert banepar
b
plu
uss en eksttra på bane
e6
og 12, fø
ør guttene trekkes
t
på resten. Alle
e får da spillle 1 serie på
p hvert ban
nepar.
I PP-fina
alen benytte
er jentene bane
b
9-12, mens gutte
ene spiller en
e per bane
e fra bane 1 til
8.
Resulta
atservice
Resultatter legges fortløpende
f
e ut på www
w.bowlingres.no, menss kommenta
arer legges ut
på www
w.munkenbk
k.no.
Premierring:
Dobbel: Det er med
daljer til de 3 beste do
obbelparene
e i hver klassse
Singel: Det
D er medaljer til de 3 beste i hvver klasse, samt
s
NBFss pokaler til alle i PPfinalen.

