
Lørdag 11. nov. og

Søndag 12. nov. 2017
300 nedrykker med handicap

I Odense Bowlinghal

Spillere uden licens kan deltage

Tilmelding/info stævne: carstenljacobsen@gmail.com

Tlf.: 21 70 27 54 http:/www.bcmaalet.dk

1. præmie 4.000 kr.

2. præmie 2.500 kr.

3. præmie 1.500 kr.

40. Stævne i

B.C.M.’s historie



Velkommen til 40. stævne i B.C.M.’s historie
Spillere med DBWF- og FKS-licens får handicap 

efter gældende snitliste pr. 1.6.2017. Spillere 

med både DBWF- og FKS-licens får handicap 

efter DBWF’s snitliste. Spillere uden licens 

placeres i laveste gruppe.

Ved flere 300 nedrykkere, vinder højeste 

totalscore. Ved ens totalscore tælles strike og 

spare.

Kun højeste personlige score tæller.

Lørdag og søndag er der præmie til højeste rene 

totalscore.

NB. Samme spiller kan kun vinde én præmie.

Der spilles i bowling relateret tøj.

.

1.000 kr. til 1. spillede 

300 serie uden handicap

Bowling Club Målet vil 

gerne byde jer alle hjertelig

velkommen til 40. stævne i 

klubbens historie i Odense

Bowlinghal.

Vi håber at se mange 

såvel nye som gamle

spillere til stævnet.

Vi vil gerne takke vores 

sponsorer, uden jer kunne 

stævnet ikke afvikles.

Der spilles igen i år om mange flotte præmier.

Vi er klar til at yde vores bedste, så stævnet kan 

afvikles uden problemer og alle kan gå glade 

hjem.

1. præmie kontant   4.000,00 kr.

2. præmie kontant   2.500,00 kr.

3. præmie kontant   1.500,00 kr.

4. - 20. præmie frit valg – efter tur – på præmiebordet.

 Der bliver som sædvanligt spillet med gul kegle.

 Ved gul kegle alene på 1. keglens plads efter 1. slag vinder du 1 fl. Vodka.

 Ved gul kegle alene på 1. keglens plads efter 2. slag vinder du 1 fl. Vin.

Venlig hilsen og på gensyn

Formand Lars Peder Vendelbo BCM

OBS ! OBS ! OBS !
Husk! Spillere uden licens kan deltage.

Stævnet er godkendt af Fyns Bowling Union



Starter hver hele time!
Spilletider: Lørdag: 11.00 – 15.00

Søndag:   11.00 – 16.00

Herrer snit Kryds i rude Damer snit Kryds i rude

> 184 0 > 174 7

170 - 184 7 160 - 174 3 + 7

155 - 169 3 + 7 145 - 159 1 + 3 + 7

< 155 3 + 5 + 7 < 145 1 + 3 + 5 + 7

1 start – kr. 140,00
”Spil så mange gange du vil”
mod at betale nyt startgebyr.

------------------------------------------------------------------------------------

HANDICAP
Inden spillet, placeres det antal

krydser i den nedrykkede serie,

som dit snit pr. 1. 6. 2017 tillader.

Spillere uden licens indplaceres i laveste gruppe.
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OBS !

Tilmelding til 3 starter – kr. 375,00




