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

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 til spillerne per mandag 15.november og funnet
forventet plassering ut fra dette, så får vi se hvem som gjør det bedre enn forventet.
Deltakerne er sortert alfabetisk innen hver
h
pulje.
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Aleksander Gran Persson
Jarlsberg BK
2008
Snitt 164,44/9
1045
Rank 1190
51
Bestenoteringen på 6
serier er bare 3 uker
gammel, og må forbedres
kraftig for å gå videre. Ny
bestenotering er vel innen
rekkevidde.

Amanda Olafsson
Ørlands
rlands-Strike BK
2004
Snitt 173,38/91
173,38
1265
Rank
nk 1545
2
Semifinalist 2008, PPPP
finalist 2009 og PP-finalist
PP
2010. I fjor ble hun
nummer 5 i PP
PP-finalen - i
år rykker hun opp noen
plasser.

Anders Evensen
Jarlsberg BK
2000
Snitt 177,38/13
1153
Rank 1306
44
Årets eldste deltaker.
Hadde i fjor spilt 2
turneringer før NM, i år
bare 1. Håper at han har
fått trent en del utenom.

Andreas Skoglund
Solør BK
2005
Snitt 209,67/153 1511
Rank 1939
10
Andreas var på
vinnerlaget under lag-NM
for 2 uker siden. Han er
fortsatt på vei oppover på
rankinglisten. Semifinale
bør være oppnåelig.

Daniel Gausetvik
Gjøvik BK
2003
Snitt 208,02/62
1466
Rank 1842
18
Hadde høyeste resultat i
innledende i fjor. Da var
han inne i en god periode,
men da holdt det ikke til
PP-finale. I år har han ikke
overbevist like mye, men
er fortsatt god nok til å
klare semifinalespill.

Frode Vermund
Solør BK
2005
Snitt 191,93/90
191,93
1356
Rank 1843
1
17
Har hatt en veldig god
periode nå, med sølv i lag
lagNM der han hadde 3.beste
score i finalen
finalen. Hvis
formen fortsatt holder går
dette
te greit til semifinale.

Hege H.Abell
Jarlsberg BK
2008
Snitt 132,43/14
802
Rank 1058
13
Dårligst ranket av jentene
i år, men hun har en god
mulighet for å få ny
bestenotering på 6 serier.

John-Øyvind Hafeld
Polar Team BK
2004
Snitt 199,41/150 1357
Rank 1837
19
Hadde nest beste resultat
i den eldste gutteklassen
under Oslo junior masters,
men nå kjemper han mot
U23. Er også en av de
fremadstormende
juniorene på rankingen.
Semifinaleplass kan være
oppnåelig.
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Lars Roar Lindquist
Jarlsberg BK
2008
Snitt 186,97/70
1111
Rank 1557
33
Har spilt noen gode 8serier og divisjonskamper i
høst. Rankingen er på vei
oppover, men det er
fortsatt et stykke igjen til
at det skal holde til
semifinale.

Line Søhagen
Gjøvik BK
2009
Snitt 154,49/43
1136
Rank 1216
8
Har ikke spilt så mange
høye resultater, men
cuten i år trenger ikke bli
veldig høy. Kan godt være
med å spille om en plass i
semifinalen.

Miriam Lindgaard Stivang
Brage BK
2003
Snitt 183,08/52
1192
Rank 1395
6
Spilte veldig bra under lagNM for 14 dager siden, og
har høyest snitt av
jentene. PP-finale bør
være målet.

Morten Vestneshagen
Molde BK
2009
Snitt 183,28/60
1511
Rank 1532
35
Har ikke hatt noe
framgang på ratingen siste
år, og har ikke slått til med
noen høye resultater
heller. Må spille på sitt
beste dersom det skal bli
noe semifinale.

Pål Mastervik
Mosjøen BK
2005
Snitt 195,66/83
1408
Rank 1806
20
Pål er fortsatt junior, og
har gjort det bra på Dora
før. Har variert i
prestasjonene i høst, men
hvis han har dagen kan en
semifinaleplass være
mulig..

Robin Nordli
Bardu BK
2005
Snitt 198,28/75
198,28
1529
Rank 1779
1
23
Kom til semifinalen i fjor,
og har et par gode
resultater i høst. Mulig
reprise fra i fjor?

Sara Lindstad
Gjøvik BK
2007
Snitt 171,08/86
1432
Rank 1495
3
Sara har den soleklart
beste rekorden på 6 serier
av årets deltakere i
dameklassen. Hennes nest
beste notering på 1380 er
også godt foran. Har ikke
hatt noen slike summer i
høst, men PP-finale er
mitt tips..

Simon Jensen
Jarlsberg BK
2004
Snitt 0,00/0
915
Rank 1109
52
Dårligst ranket av gutta,
og har ikke registrert en
eneste serie i høst. Her
blir det å kjempe om ny
bestenotering.
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Susanne M.Gran
Jarlsberg BK
2009
Snitt 130,25/8
0
Rank 1120
11
Har bare registrert to 8seriers turneringer, så det
er en stor sannsynlighet
for at dagens resultat blir
ny pers på 6, men neppe
nok til semifinale.

Olav Mistereggen
Misteregg
Sparring BK

Trond Kråkmo
Sparring BK

Stig Rune Barstad
Sparring BK

