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Presentasjon av deltakere
eltakere
I presentasjonen av spillerne er det hentet ut noen data fra NBFs database som vises
slik:
Navn
Klubb
første sesong med registrert spill
Snitt /serier registrert i høst
høyeste 6 serie
Rankpoeng
seed
En kommentar
Den høyeste 6 serien som er registrert hos NBF trenger ikke nødvendigvis være
personlig rekord, siden data før 2007 stort sett er basert på samlelister, slik at en god
innledende score kan være slått sammen med finalespill.
Har i år plukket ut rankingpoengene
gpoengene til spillerne pe
per mandag 15.november
november og funnet
forventet
tet plassering ut fra dette, så får vi se hvem som gjør det bedre enn forventet.
Deltakerne er sortert alfabetisk innen hver pulje.
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Andreas Wikdal-Geisnes
Munken BK
2006
Snitt 183,17/46
1268
Rank 1524
36
Har hatt en mye bedre
start på årets sesong enn
fjorårets, og kan glimte til
dersom stressnivået ikke
blir for høyt.

Fredrik Utaker
Trondheim BK
2000
Snitt 191,33/72
1282
Rank 1616
29
Klarte
larte å spille seg til
mellomspill i fjor, men har
i år spilt veldig lite. Som i
fjor blir dagsformen
avgjørende. Kanskje kan
dobbelmakkeren dra ham
i gang.

Håvard Løftamo
Munken BK
2000
Snitt 206.71/111
1474
Rank 1923
11
Var PP-finalist i fjor, og
spiller nok en gang på
hjemmebane. Siste sjanse
som U23 og i forhold til
rankingen skulle en ny PPfinale være innen
rekkevidde.

Johan Jacobsen
Trondheim BK
2004
Snitt 183,40/141
1299
Rank 1608
31
Johan deltar i mange
turneringer og kamper, og
spiller i perioder veldig
bra. Liker seg på Dora, og
spilte 670 i divisjonskamp
sist helg.

John Anders Jensen
Orkla BK
2004
Snitt 207,84/119
1533
Rank 1896
14

Kristin Merethe Sneeggen
Munken BK
2004
Snitt 130.50/78
1
949
Rank 1188
11
Kristin kan innimellom
spille bra, men det varer
ikke så lenge av gangen…
På 6 serier er muligheten
for videre avansement
fortsatt lav, men trening
hjelper.

Marius Hammer
Trondheim BK
2008
Snitt 155,25/56
984
Rank 1237
50
Ble sist i fjor og ønsker nok
å forbedre den
statistikken noe...

Marthe Sneeggen
Munken BK
2009
Snitt 138,81/43
860
Rank
8
I fjor skrev jeg kanskje
neste år, og i følge
rankingen er det mulig.
Har spilt veldig få 6-serier,
så muligheten for en ny
pers er tilstede.

Manglet 17 poeng til å
komme seg til
mellomspill i fjor, men i
år tror jeg at det holder.
Sammen med Pål blir
de også å regne med i
dobbelkonkurransen.
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Martin Fosseide
Trondheim BK
2003
Snitt 173,08/37
1147
Rank 1317
43
I 2008 spilte Martin
ganske jevnt, og var på full
fart oppover på rankingen.
I 2009 ble det mindre
spilling, og utviklingen
stagnerte. I høst har han
nesten spilt like mange
serier som hele forrige
sesong, og med noen gode
resultater.

Morten Sjøli Gabrielsen
Trondheim BK
2009
Snitt 160,20/41
160,
983
Rank 1281
46
Årets yngste deltaker. Er
på vei oppover på
rankinglista, men det er
nok fortsatt for tidlig å
håpe på semifinalespill.
Han får mange flere
sjanser.

Patrik Angen Walstad
Trondheim BK
2005
Snitt 208,19/168
1484
Rank 1944
8
Patrik har vært på juniorteamet i 2 år. Stagnerte
litt i fjor, men har i høst
bykset fram. Sammen
med Pål er han en
potensiell junior i PPfinalen.

Pål Selvnes
Orkla BK
2006
Snitt 213,40/171 1511
Rank 1987
6
Siste års junior, men det
er bare 5 av de deltakende
U23 spillerne som har
høyere ranking. Kandidat
for PP-finalen.

Robin Nordås Grindvik
Verdal BK
2005
Snitt 206,58/196
1397
Rank 1887
15
Trøndelags tredje spiller
på juniorteamet. Også på
full fart oppover
rankinglistene.
Mellomspill er helt klart
innen rekkevidde.

Thomas Malvik
Dora BK
2006
Snitt 185,19/68
1039
Rank 1503
37
Er mer stabil nå enn for
ett år siden, men trenger
nok en del flyt for å
komme til semi
semifinalen i år.

Åse Jacobsen
Trondheim BK
2007
Snitt 183,70/154
1230
Rank 1419
6
Siden i fjor har Åse gjort
store framsteg. Hun var
med på TBK-laget som gull
under lag-NM for 2 uker
siden. Jeg tror hun
kommer helt til PP-finalen.

Trond Kråkmo
Sparring BK

