NM U23
Dora 1 Bowling & Biljard
19.-21. november 2010

For andre gang kan Norges Bowlingforbund og Munken BK ønske velkommen til
Norgesmesterskap for U23. Etter et vellykket prøve-NM
NM i fjor i Sarpsborg i 2008 der 45
gutter og 11 jenter deltok, ble det på Tinget i mars vedtatt
vedtatt å innføre U23 ssom eget NM. I
fjor deltok det 50 gutter og 15 jenter – I år er det påmeldt 52 gutter og 14 jenter.
Deltakerne er fordelt på 4 innledende puljer fredag og lørdag. 16 gutter og 8 jenter går
videre til semifinale
le søndag morgen kl 9,, og 8 gutter og 6 jenter går deretter videre til
PP-finale.
Mens spillet pågår vil det være live-score som kan finnes på
www.lanetalk.com/?p=online_scoring/index
Medaljevinnere fra fjorårets U23 NM:
1. Fredrik Tjernes og Martin Olsen, Frogner BK
2. Christer Jakobsen og Simen S. Jensen, Vågan BK
3. Sean Michael Hustveit og Tor Inge Jansen, Briskebyen BK
1. Jeanett Haavelmoen Johansen og Cathrine Bjercke, Frogner BK
2. Sonja Karin Vikse og Stine Helen Palmèr, Askøy BC
3. Amanda Olafsson og Mathilde Klungland, Sørlands-Strike
Strike BK
1. Aleksander Kvinnesland,
Kvinnesland Solli BK
2. Fredrik Tjernes, Frogner BK
3. Lars-Christian
Christian Nygård,
Nygård Frogner BK
1. Ann Louise Haugen, Evje BK
2. Lindsay Warland, Stavanger BK
3. Monica Liselien, Frogner BK
De som er markert med grønt deltar også i år. 33 av årets 66 deltakere
takere var også med i
fjor. Det er 12 som er siste års junior,
junior og det er flere av disse som kan gi U23 spillerne
kamp. Cuten ble i fjor 1259 for guttene og 1094 for jentene. Hvor den vil havne i år får vi
en pekepinn på etter første pulje
pulje.
De 5 beste U23-spillerne
spillerne på rankinglisten i hver klasse deltar dessverre ikke i år, men
det gir de andre en mulighet til å vise seg fram.
Vi ønsker alle lykke til med mesterskapet!

NM U23
Dora 1 Bowling & Biljard
19.-21. november 2010

Praktiske opplysninger:
Det er innsjekk i forkant av hver innledende pulje der spillerne må levere inn
kulekontrollskjema.. Noen spillere kan være trukket ut til kulekontroll, og for at dette skal
være ferdig før puljestart, bes alle være ute i god tid. Prøvespillet skal starte 5 minutter
før oppsatt puljestart, slik at puljen kan starte presis.
Det vil også bli tatt bilde av alle ved innsjekk, og av noen utvalgte i etterkant av
spillingen. Disse bildene vil bli lagt ut på www.munkenbk.no.
Premieutdeling i dobbel vil bli fortatt på søndag mellom semifinalen og PP
PP-finalen (ca
11:30).
Det blir 60 minutter pause fra semifinalen er ferdig til PP-finalen
PP finalen begynner, dvs ca 12:30.
Med 5 serier PP og 2 per bane for jentene vil finalen ta ca 2 timer, slik at vi regner med
at premieutdelingen vil være ferdig før kl 1500.
Baneforflytning:
Det skal flyttes to banepar til høyre etter hver serie i innledende og semifinale.
I innledende puljer trekkes b
banefordelingen rett før start.
I semifinalen blir det først trukket en jente på hvert banepar pluss en ekstra på bane 6
og 12, før guttene trekkes på resten. Alle får da spille 1 serie på hvert banepar.
I PP-finalen
finalen benytter jentene bane 9
9-12,
12, mens guttene spiller en per bane fra bane 1 til
8.
Resultatservice
Resultater legges fortløpende ut på www.bowlingres.no,, mens kommentarer legges ut
på www.munkenbk.no.
Premiering:
Dobbel: Det er medaljer til de 3 beste dobbelparene i hver klasse
Singel: Det er medaljer til de 3 beste i hver klasse, samt NBFs pokaler til alle i PPfinalen.

