
 
  

Upplands   Bowlingförbund   bjuder   in   till   
Ungdoms   och   Junior   DM   2019/2020  

 
Tävlingen   spelas   den   19   april   2020   i   Norrtälje   Bowlinghall.  
 
Spelsätt:   

● Kval   6   serier   EU  
o Topp   4   från   respektive   klass   går   till   final   vid   värre   än   14   i   varje   klass,  

vid   fler   än   14   topp   6   från   varje   klass.  
Klasser:   

● Ungdom   (pojkar/flickor)   
o Födda   födda   1/1-2003   eller   senare  

● Junior   (pojkar/flickor)   
o Födda   1/1-1998   eller   senare  

● Mixade   klasser   innebär   att   flickorna   får   8   poäng   i   HCP/serier  
● Du   måste   ha   Svenska   bowlingförbundets   licens   för   att   deltaga   i   DM   

 
Starttider:   
Klockan   10.00   och   12.00   (reservstat).   
Arrangören   förbehåller   sig   rätten   att   10.00   starten   fylls   först   och   sedan   fyller   vi   på  
12:00   starten.  
 
Final:   
Finalen   beräknas   börja   klockan   14:00,   om   det   inte   blir   någon   start   klockan   12.00  
startar   finalen   då.   
Vid    färre     än   14   anmälda   i   varje   klass   är   det   följande   finalspel   som   gäller:  
 
Fyra   (4)   bästa   i   varje   klass   till   en   karusell.   
Alla   spelar   en   serie   AM,   sämst   resultat   försvinner,   så   spelas   karusellen   till   det   är   en  
(1)   spelare   kvar   som   får   DM   Guldmedaljen.  
 
Vid   fler   än   14   i   varje   klass   blir   finalspelet   enligt   följande:  
Sex   (6)   bästa   i   varje   klass   till   Round   Robin   med   utjämningsserie.   Poängen   med   från  
kvalet.  
 
Anmälan:    Sista   anmälningsdag    10   april   
Anmälan   görs   via    Ungdom   Junior   DM   
Vid   problem   skicka   ett   mejl   till    webbredaktor.ubf@gmail.com  
 
Startavgift:   
Startavgiften   är    180   kronor    ska   vara   inbetald   före   start   till   Upplands  
Bowlingförbunds   bankgiro   5846-1765   alternativt   via   Swish   123   048   92   45   ange  
namn   och   klubb   vid   betalning.  

Upplands   Bowlingförbund               E-post:  
C/o   M   Holmström   upplandsbowlingforbund@gmail.com  
Birgittas   Väg   18                      Hemsida:  
762   92   Rimbo                          www.swebowl.se/uppland  

http://www.junior1920.upplbf.se/
mailto:webbredaktor.ubf@gmail.com


 
Priser:   
I   varje   klass   delas   det   ut   priser   i   form   av   bowlingcheckar   enligt:  

● Placering   1   :   800   kronor   
● Placering   2:    400   kronor  
● Placering   3:    200   kronor   

 
DM-plaketter   delas   ut   på   årsmöte   11   juni   2019   men   prispengarna   efter   avslutad  
final.  

 
 


