Norgesmesterskap for
klubblag
Dora 1 Bowling & Biljard
3. - 7.november 2010
Trøndelag Bowlingkrets har gleden av å invitere alle klubber tilsluttet Norges
Bowlingforbund til NM for klubblag 2010.
Alle klubber kan delta med to herrelag og to damelag. Det er 4 spillere på damelag og 5
spillere på herrelag. Alle lag kan også nominere 1 reserve.
Spilleform:
Innledende spilles det 3 serier AM, etter innledende runde går de 12 beste damelagene
og de 24 beste herrelagene videre til mellomspill, nye 3 serier AM.
Til finalespill går de 6 beste damelagene og de 8 beste herrelagene. (samlet score fra
innledende og mellomspill runde). I finalen skal alle møte alle i kamper over 1 serie AM.
Det gis 2 poeng for vunnet serie og 1 poeng ved likt pinnefall. Det lag med flest poeng
er Norgesmester. Ved poenglikhet teller totalscore.
Forflytning:
Forflytning under innledende og mellomspill:
Med 6 lag (3 banepar): 1 banepar høyre etter hver serie.
Med 8 lag (4 banepar): først 2, så 1 banepar høyre.
Med 10/12 lag: 2 banepar høyre etter hver serie.
Forflytning under finalespillet følger PP-oppsett for 6/8 lag.
For herrene benyttes bane 3-10, for damene benyttes bane 3/4, 7/8 og 11/12 i
første serie – 1/2, 5/6, 9/10 i andre serie osv, slik at det ikke blir stopp for
banepreparering.
PULJETIDER:
Innledende:
Pulje 1 onsdag 3.11 kl.18.00 Lokale lag
Pulje 2 torsdag 4.11 kl.13.00 Reserve (Lokale)
Pulje 3 torsdag 4.11 kl.16.30 (Lokale)
Pulje 4 torsdag 4.11 kl.20.30
Pulje 5
fredag 5.11 kl.10.00
Pulje 6
fredag 5.11 kl.13.30
Pulje 7
fredag 5.11 kl.17.00 (Herrelag - seedet)
Pulje 8
fredag 5.11 kl.21.00 (Damelag - seedet)

Mellomspill:
Lørdag 6.11. kl. 09.00 12 herrelag (13-24 fra innledende)
Lørdag 6.11. kl. 13.00 12 herrelag (1-12 fra innledende)
Lørdag 6.11. kl. 17.00 12 damelag
Finalespill:
Lørdag 6.11. kl. 20.00
8 herrelag spiller første 3 serier OBS!
Søndag 7.11. kl. 08.00
6 damelag spiller 5 serier
Søndag 7.11. ca. kl. 12.00 8 herrelag spiller siste 4 serier.
Oppmøte:
1 time før ved innledende spill, 30 min ved mellomspill/finalespill.
Oljeprofil:
Blir offentliggjort av NBF 48 timer før første pulje.
Premiering:
Det deles ut lagpokaler til halvparten av finalelagene, samt medaljer til alle spillerne på
de 3 beste lagene.
Premieutdeling umiddelbart etter finalen. ca.kl.16.30
Startavgift kr 1.200,-. pr. lag
Startavgiften innbetales innen torsdag 7.oktober 2010 til:
Bankkonto: 8601.14.96395
Trøndelag Bowlingkrets
v/Halgeir Ludvigsen
Nordslettveien 333
7038 Trondheim
Resultatservice:
Under mesterskapet kan spillet følges live på
www.lanetalk.com/?p=online_scoring/show&uuid=19b5266d-2190-102c-be369949a45ad41c
Linken finnes på www.dora1.no.
Resultatene legges ut serie for serie på www.bowlingres.no

Skjema for påmelding til

Norgesmesterskap for klubblag
i Trondheim 3.-7. november 2010
Sendes innen torsdag 7. oktober 2010 til:
Trøndelag Bowlingkrets
V/ Halgeir Ludvigsen
Nordslettveien 333
7038 Trondheim
Alternativt kan nødvendig opplysninger sendes på e-post til:
Halgeir.ludvigsen@bowling.no

KLUBB: …………………………………………………..
Antall herrelag:

.….

Antall damelag:

…..

Vi ønsker å spille:

.....................................................................

Kontaktperson:............................................... tlf:.................
Adresse: .....................................................................................

Med sportslig hilsen
Trøndelag Bowlingkrets
Oppsett vil bli lagt ut på www.bowlingres.no 11. oktober 2010

Overnatting:
Vi har inngått avtale med Clarion Collection Hotel Grand Olav:
Kjøpmannsgate 48 (Olavskvartalet)
Telefon:
73 80 80 80
Faks:
73 80 80 81
E‐post:
cc.grand.olav@choice.no

Enkeltrom:
Dobbeltrom:
Trippeltrom:

Torsdag‐fredag
900,‐
1100,‐
1300,‐

Fredag‐søndag
700,‐
900,‐
1100,‐

Prisene er pr. rom, pr. natt inkl. frokost, ettermiddagsvafler og lett kveldsmat.
Hjertelig velkommen til hotellet "Backstage"! Vårt hotell tilhører brandet Clarion Collection i Choice
Hotels. Vi har 106 store gode rom. Vi byr på en rikholdig frokostbuffet. Du kan steke dine egne vafler til
ettermiddagskaffen. Vi byr også på en enkel kveldsmat. Kaffe og te er tilgjengelig døgnet rundt. Fri bruk
av DVD‐spillere og vårt bibliotek av DVD‐filmer.
Bookingkode: NM i Bowling
Frist for bestilling mandag 18.oktober.

