
 
  

iBowl arrangeres af Danmarks Bowling Forbund 
 

Deltagere:  
  

• Skal have medlemskab i Danmarks Bowling Forbund. 
• Skal have under 186 i snit pr. 1.juli 2016 
• Der spilles i en dame og en herrerække og tildeles handicap med 70 % af forskellen fra 

snit og op til 200. 
• Der spilles 3 serier pr. slagseddel. Der kan spilles så ofte som det ønskes. 
• Læs alle regler og om præmier og nyheder på www.bowlingsport.dk 
• Ungdom, Damer og Herrer uden registreret snit, tildeles snit på 150 og får handicap efter 

dette 
 
A) Slagsedler kan købes online, hos din klub og øvrige samarbejdspartnere se mere på 
www.bowlingsport.dk 
 
B) Serierne skal være fortløbende 
Det vil sige det er IKKE tilladt af tage f.eks. serie 2, 3 og 5 ud af et samlet forløb på f.eks. seks 
serier. 
Men du kan godt starte med serie 2 og så bruge 2, 3 og 4 
(Serierne SKAL dog være valgt på forhånd og skrevet på slagseddel) 
Der kan godt spilles 2 slagsedler på en 6 series kamp f.eks. – 1 slagseddel til serie 1 til 3 og 1 
slagseddel til 4 til 6 
 
C) For at slagsedlen er gyldig kræves der ALTID underskrift fra medspiller eller bowlingcenter på 
seriernes ægthed.  
Der opfordres til at man samtidig sørger for at have udskrift af serierne fra hallens scoresystem 
 
Indledende: 
Spilles i perioden mandag den 28. november 2016 til og med den 28. februar 2017  
Indledende er ikke snittællende 
  
Zonefinalerne spilles 2. april 2017. 
I zonefinalen som er snittællende deltager 8 damer og 16 herrer spillere som spiller 6 serier EU 
2 spiller pr. bane 
Zonefinalen koster 100,- kr. at deltage i.  
Deltager gebyr opkræves når alle deltagere i en zone har bekræftet deres deltagelse. 
 
Oversigt over zonefinaler kan findes på http://bowlingsport.dk 
  
I hver af de 8 zoner trækkes der lod om et stk. gratis startgebyr til DM-Single/Double 2017 i 
Odense bowlinghal. 
(Præmien er personlig og kan ikke overdrages) 
  
Ligeledes trækkes der lod, om 1 gavekort a kr.500,- blandt alle deltagere, i hver af de 
8 zonefinaler. 
 
Lodtrækningen foretages blandt spillere som ikke har kvalificeret sig til landsfinalen. 
  
(Præmien er personlig og kan ikke overdrages)  
Samme atlet kan IKKE vinde både startgebyr & gavekort 
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Landsfinalen spilles 29. april 2017 i Glostrup Bowling Cen-
ter.           
 
Den bedste damespiller og de to bedste herrespiller fra hver af de 8 zonefinaler går videre til 
landsfinalen (Ved afbud senest 8 dage før landsfinalen suppleres der op) 
 
Landsfinalen er gratis at deltage | Der ydes rejsetilskud pr. spiller som skal passere 
Storebælt på kr. 125,- 
 
Landsfinalen spilles på følgende måde: 
16 Herrer og 8 Damer deltager – disse er kvalificeret via zonefinalerne. 
  
Trin 1: 
Der spilles 6 serier EU - Top 10 fra Herrerne og top 6 fra damerne går videre til trin 2 
 
Trin 2: 
Der spilles 4 serier EU scoren fra trin overføres. - Top 4 Herrer og Damer går videre til trin 3 
 
Trin 3: 
Der spilles bedst over 1 serie. 
Kamp 1: Nr. 1 mod nr. 4 & Kamp 2: Nr. 2 mod nr. 3 
  
Trin 4: 
Vinderen af kamp 1 og 2 mødes bedst over 1 serie 
  
Landsfinalen er snittællende og handicap er gældende i alle trin 
  
Opgørelse af stillinger: 
Igennem hele iBowl gælder at slutter en eller flere spillere lige opgøres placeringer således: 

I indledende er det det kvalificerende serieforløb der benyttes 
A) Spillere med mindst handicap er vinder 
B) Spilleren med højeste sidste serie er vinder, er denne lige tages serien før osv.  
C) Er alle serier lige trækkes lod 
D) I kvartfinale, semifinale og finale spilles et nyt slag (ikke rude) til en vinder er fundet 
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Præmier i landsfinalen 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
SPØRGSMÅL VEDRØRENDE iBowl, RETTES TIL iBowl@BOWLINGSPORT.DK 
 

Herrer Kontanter 
Gavekort 
Brodersen Bowling 
Service 

Nr. 1 Kr. 3.000 Kr. 2.000 
Nr. 2 Kr. 1.500 Kr. 1.500 
Nr. 3-4 Kr. 500 Kr. 500 
Nr. 5-8 Kr. 300 Kr. 300 
      
Damer     
Nr. 1 Kr. 3.000 Kr. 2.000 
Nr. 2 Kr. 1.500 Kr. 1.500 
Nr. 3-4 Kr. 500 Kr. 500 
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