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

Første pulje, fredag 19.nov.
19
kl 1800
Det var nok et mesterskap i gang på Dora. Igjen fikk vi fikk noen
n meget bra
resultater. Av de 15 deltakerne spilte 10 over snittet sitt, 3 under og 2 omtrent
snittet. 2 Spilte høyere enn bestenoteringen hos NBF på 6 serier. Thomas
Malvik forbedret i fjor
fjorårets NM persen sin med 77 pinner – i år ble
den
n forbedret med 83.
83. Den nye persen er 1278 og kan holde til
videre spill. Størst
tørst forbedringspotensial
forbedrings
er det i 2.serien som ble
bare 143… Den andre var Andreas W.Geisnes
W.G
med 1276,
276, en
økning på 8 pinner. Han var den eneste som hadde alle seriene over
200, men
n noen tomruter i hver serie hindret et skikkelig høyt resultat.
I år som i fjor ble det 3 som spilte over 1300 i første
før
pulje. 1398/1377
1377 er omtrent som
de 2 beste resultatene i fjor 1395/1372. Best var John Anders
rs Jensen
Jensen, og i
dobbelkonkurransen har han og makker Pål Selvnes lagt
agt listen høyt.
Dagens høyeste serie var det Åse Jacobsen som
spilte på 277.
277 Hun har tatt ledelsen i jenteklassen
med 1211, så da ble det som i fjor med en over 1200
i første pulje.
Og så til det vanlige spørsmålet: Hva blir cuten.
Siden mye tyder på at resultatnivået er omtrent som i
fjor, kan man gjette på at grensen vil bli rundt 1260 i
år også.
Alle de 3 team juniorene
uniorene så ut til å innfri i dag, og etter 4 serier var det Robin
N.Grindvik som var best med 921. En beskjeden avslutning
vslutning på 317 gjør at han
sannsynligvis ikke kommer til semifinalen i år.

Rundens sparrer var Trond ”Glory” Kråkmo. Han spilte 1344, 1 pinne mer
enn Stig Rune ”Zacco” Barstad gjorde i første pulje i fjor… Zacco får prøve
seg som sparrer i en senere pulje.

