NM U23
Dora 1 Bowling & Biljard
23.-25. november 2012

For tredje gang kan Norges Bowlingforbund og Munken BK ønske velkommen til
Norgesmesterskap for U23 på Dora
Dora.
Etter et vellykket prøve-NM
NM i Sarpsborg i 2008 der 45 gutter og 11 jenter deltok, ble det
på Tinget i mars 2009 vedtatt
tatt å innføre U23 ssom eget NM. De 2 første årene ble det
arrangert på Dora med henholdsvis 50 gutter og 15 jenter i 2009 og 52 gutter og 13
jenter i 2010. I fjor ble det arrangert på Veitvet med 46 gutter og 14 jenter. I år er det
påmeldt 37 gutter og bare 7 jenter.
Deltakerne er fordelt på 3 innledende puljer fredag og lørdag. 16 gutter og alle jentene
går videre til semifinale søndag morgen kl 9,, og 8 gutter og 6 jenter går deretter videre
til PP-finale.
Dora fikk i sommer lagt ny laminat så vi forventer like spilleforhold i hele hallen.
hal
NBF har
denne gangen valgt en langolje så det blir spennende å se hvilke resultater det vil gi.
Mens spillet pågår vil det være mulig å følge med på live-score.. Link finnes på
www.dora1.no.
Medaljevinnere fra fjorårets U23 NM:
1. Tor Inge Jansen og Christer Aker
Aker, Briskebyen BK
2. Alexander Halvorsen og Chris Nikolai Sunde, Gokstad BK
3. Henrik Aspdahl Oseth og Thor Kristian Østlie Solberg, Solli BK
1. Åse Jacobsen og Lene Angen Walstad, Trondheim BK
2. Miriam Lindgaard Stivang og Malen Bakken, Frogner BK
1. Tor Inge Jansen, Briskebyen BK
2. Thor Kristian Østlie Solberg
Solberg, Solli BK
3. Christer Aker,, Briskebyen BK
1. Åse Jacobsen,, Trondheim BK
2. Sonja Karin Vikse, Askøy BK
3. Amanda Olafsson, Sørland
Sørland-Strike BK
De som er markert med grønt deltar også i år. I gutteklassen er alle de beste fra
rankinglisten med og vi forventer en ski
skikkelig
kkelig kamp om finaleplassene. Jentene er ikke
riktig så bra representert, men 3 av jentene er siste års junior og kan delta i flere år
framover.
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Praktiske opplysninger:
Det er innsjekk i forkant av hver innledende pulje der spillerne må levere inn
kulekontrollskjema.
skjema. 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
min
før oppsatt puljestart, slik at puljen kan starte presis.
Vi ønsker også å ta bilde av alle deltakerne, og noen bilder blir tatt underveis i spillingen.
Disse bildene vil bli lagt ut på www.munkenbk.no.
Premieutdeling
eling i dobbel vil bli fortatt på søndag mellom semifinalen og PP-finalen
PP
(ca
11:30).
Det blir 60 minutter pause fra semifinalen er ferdig til PP
PP-finalen
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 ett banepar til høyre etter hver serie i innledende og semifinale.
I innledende puljer er banefordel
anefordelingen trukket i bowlingres.
I semifinalen blir det først trukket
rukket 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
ater 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:l: Det er medaljer til de 3 beste i hver klasse, samt NBFs pokaler til halvparten i
PP-finalen.
Da gjenstår det bare å ønske alle lykke til med mesterskapet!
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Første pulje, fredag 23
23.nov. kl 1800
Så har vi for tredje gang startet NM U23 på Dora. Som vanl
vanlig er det de
lokale spillerne som
om er først ute, og 3 av dem teamspillere. I tillegg var
fjorårsvinneren i jenteklassen og flere norgesmestere fra junior i aksjon
så det skulle være mulig å se hvilket nivå scoren blir i år.
For første gang er det en langoljeprofil som benyttes i et NM, og det
knyttet seg naturligvis
urligvis litt spenning til det. Den nye
høyfriksjonslaminaten gir godt feste som hjelper på kjeglefallet, men det
ble også mange splitt..
Det ble Orklaguttene som dominerte puljen. Pål Selvnes startet med spare, men fulgte
på med strike til 289. 2.serie startet også med spare og en rekke strike. 2 splitt på
rappen i rute 8 og 9 før en trippel i siste rute gjorde at serien ble 235. Makkeren Stian
Hoff hadde en trøblete start og med bare 325 på de første 2 var han 199
pinner bak. Et godt ballbytte gjorde en drastisk forbedring og 989
9
på de 4 siste tok han inn mye av forspranget. De endte på 1379
og 1314 og har tatt en solid ledelse i dobbel med 2693.
Det var 2 jenter med i puljen – Åse Jacobsen har vunnet de
2 siste årene og hadde fått med seg Kristin Klungervik
som ikke hadde en eneste registrert serie fra før. Åse
spilte jevnt og fikk gode 1212, mens Kristin endte på 667.
Det blir uansett medalje i dobbel i debuten
debuten…
En annen teamspiller kom også over 1200. Robin N,Grindvik endte
end på 1214
etter 5 greie serier og en serie på 163. Makkeren Patrik
atrik A.Walstad fikk ikke
spillet til å stemme i starten, men klarte å få en bedre avslutning. De er
nummer 2 i dobbel med 2309.
Også Jonas Sundal hadde en god avslutning med 499 på de 2 siste. Starten
S
var dog ikke all verden så det ble bare 1155. Det kan allikevel holde til semifinaleplass.
Det kommer til å bli flere av de beste som spiller høyt – men sannsynligvis blir ikke
16.plassen over 1200. I fjor var cuten 1113
men jeg tipper at den blir høyere i år.

