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Indbydelse til 

UDM 2014 

Dansk mesterskab i bowling for 

puslinge, juniorer og ynglinge

  



UDM 2014 
 

 

Danmarks Bowling Forbund indbyder i samarbejde med Københavns Bowling Union 

alle licenserede ungdomsbowlere til at deltage i de danske ungdomsmesterskaber  

5. – 6. april 2014 

i 
World Cup Hallen, Rødovre 

 
Der konkurreres i følgende kategorier: 

Puslinge (født 01.07.01 eller senere) 
Juniorer (født 01.07.98 til 30.06.01) 
Ynglinge (født 01.07.95 til 30.06.98) 

 

Hvornår spiller vi? 
Lørdag 5. april: Indledende runder er kl. 9.00, kl. 12.15, kl. 15.30 og kl. 18.45 
  
Søndag 6. april: Semifinaler - puslinge og junior kl. 08.30 
 Semifinaler - ynglinge kl. 10.45 
 Trinfinaler kl. 13.00 
 
Banebehandling sker før hver start, før hver semifinale og før finalen. 
 

Hvordan spiller vi? 
Indledende runde: 6 serier AM (ved lighed i stilling er højeste resultat i sidste serie gæl-

dende, dernæst næstsidste serie osv.) 
 
Semifinaler:  12 højest scorende piger og 12 højest scorende drenge i hver katego-

ri spiller 4 serier AM. 
 

Resultat fra indledende runde tages med i semifinalen. 
 
Trinfinale:  Nr. 6 møder nr. 5, bedst af én serie, vinderen møder nr. 4 og så 

fremdeles. 
I den sidste kamp, hvor nummer 1 indtræder, spilles der bedst over 
to serier (samlet keglefald). 
I tilfælde af uafgjort i guldfinalen er højeste resultat i den sidste af de 
to serier afgørende.  
I øvrige kampe i trin-finalen spilles der ny 9. og 10. rude ved uafgjort. 
 

For mesterskabet i 2-mandshold tæller udelukkende resultatet fra indledende runde. 
 

Hvad koster det? 
Startgebyr 150,- kr. 
Pakketilbud til spiller 450,- kr. 
Pakketilbud til spiller u/transport 325,- kr. 
Pakketilbud til leder 300,- kr. 
Pakketilbud til supporter 450,- kr. 
DBwF’s tilskud er fratrukket ovennævnte priser.   
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Hvad indeholder pakketilbuddet? 
 Startgebyr 
 Transport arrangeret af DBwF  
 Overnatning på lokal skole  
 Fortæring lørdag aften, søndag morgen og søndag middag 

 
Spillerne med pakketilbud bliver, med tilskud fra DBwF, transporteret i tog eller bus til spille-
stedet. Transporten koordineres af DBwF. 
 

Hvor mange ledere skal der med? 
Klubberne skal selv sørge for 1 leder pr. 8 deltagere. 
Det koster 300,- kr. pr. leder inklusive rejse, overnatning og fortæring som i pakketilbuddet. 
 

Hvor mange supportere er der plads til i bussen? 
Supportere kan deltage i det omfang der er plads i busserne. Såfremt klubben medsender me-
re end én voksen leder pr. 8 deltagere betragtes de som ekstra og dermed som supportere. 
Det koster 450,- pr. supporter (inkl. ovenstående – som i prisen for leder). 
 

Hvordan tilmelder vi os? 
I løbet af næste uge (uge 9) åbner vi for tilmelding på vores hjemmeside - Bowlingsport.dk. 
Al tilmelding og betaling foregår online på DBwFs hjemmeside.  
Sidste frist for tilmelding er lørdag den 15. marts 2014. Jeres tilmeldinger er bindende. 
 

Starterne lørdag kl. 15.30 og kl. 18.45 er indtil d. 7. marts forbeholdt spillere, der har bestilt 
transport. 
 

Har I spørgsmål så skriv til: Alice Andersen på e-mail: ungdomsleder@kbu.dk 
 

Startlisten offentliggøres på DBwF’s og KBU’s hjemmesider i uge 13.  
 

Hvordan betaler vi? 
Efter registreret tilmelding modtager I information om betaling. Betalingen skal gennemføres 
med betalingskort og sidste frist for betaling er mandag den 17. marts 2014. 
 

Hvad skal vi ellers vide? 
 I skal huske at medbringe jeres medlemskort, for det skal fremvises inden start 
 I skal huske, at I skal spille i jeres klubdragt 
 Der kan forekomme kuglekontrol 
 Hvis du selv tilmelder dig og ønsker overnatning på skolen, skal du oplyse hvilken leder 

som er ansvarlig for dig 
 Husk at medbringe sovepose og liggeunderlag, hvis du skal sove på skolen 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange ungdomsbowlere til UDM  


