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Danmarks Bowling Forbund inviterer til 
landsdækkende åbningsstævne  

d. 3. september 2022 
i Bowlernes hal, Grøndal 

 

Kom og vær med til nogle hyggelige timer 
DbwF’s Åbningsstævnet i Bowlernes hal, Grøndal, 

starter kl. 10:00 – kl. 11:15 – kl. 13:30 – kl. 14:45 
Deltager: 
Herrer – Damer – Ungdom 
Atleter skal have gyldig licens 
 

Spilleform – handicap: 
Der spiller 3 serie EU snittællende 
Der er 10 min. opvarmning 
Der bliver olieret efter 2. start 
 

Tilmelding – betaling:  
Spil så ofte og i så mange stævner du vil mod startgebyr på 120,- kr. pr. start ved tilmelding 
inden d. 2. september, starter kan købes på dagen til 150,- kr. 
Tilmelding og betaling skal ske via DbwF’s hjemmeside og webshop 
Tilmelding er bindende, ved afbud senere end 14 dage tilbagebetales startgebyret ikke 
Spørgsmål stilles til Charlotte Leen aktileder@bowlingsport.dk eller 60 67 63 05 
Stævneansvarlig på dagen er Victor V Gundersen 27 83 49 99 
 

Rækkeinddeling, herre – damer – ungdom spiller i samme række: 
1. snit 160 og derunder 
2. snit 161 – 175 
3. snit 176 – 199 
4. snit 200 og derover 

 

Præmier: 
Der spilles om garanterede lokale pengepræmier i alle rækker: 
1. præmie 750,- kr. udbetales ved 10 starter eller derover  
2. præmie 500,- kr. udbetales ved 15 starter eller derover 
3. præmie 250,- kr. udbetales ved 30 starter eller derover 
 

Der spilles om landsdækkende pengepræmier i alle rækker: 
En landsdækkende førstepræmiepulje på 25.000 kroner  
En landsdækkende andenpræmiepulje på 15.000 kroner  
En landsdækkende tredjepræmiepulje på 10.000 kroner  
Præmiepuljerne fordeles mellem de 3-5 spillesteder, efter hvert spillesteds deltager i hver 
række, i forhold til det samlede antal deltagere i hver række for hele landet 
 
Samme atlet kan kun vindes en af de 3 pengepræmier i lokal og landsdækkende rækker 
Derudover vil der være lodtrækning af sponsorgaver fra Bowltek samt andre gaver efter sid-
ste start, man skal være til stede for at vinde 
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