Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til

Sams Ungdomstræf
Løvvang Bowling Center
13. – 1 4 . november 2021
www.bowling-aalborg.dk

Danmarks største ungdomsstævne
Præmiepulje med værdi på over kr. 40.000,00

Indbydelse
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- Propositioner
Der spilles indledende i 4 forskellige handicaprækker:





Puslinge (Født 01-07-2009 eller senere)
Juniorer (Født mellem 01-07-2006 og 30-06-2008)
Ynglinge (Født mellem 01-07-2003 og 30-06-2006)
U25 (Født mellem 15-11-1995 og 30-06-2003)

I alle rækker spilles der 6 serier AM
Alle spillere deltager i handicaprækkerne, hvor handicap udregnes baseret på spillernes
aktuelle snit fra 1. halvår 2021 eller seneste herfør.
Derudover vil der blive afviklet finalespil baseret på rene kegler.
Handicap tildeles således:
Puslinge : 80 % af differencen til 165, dog max. 300 - (afr((165-snit)*0,8)*6)
Juniorer : 80 % af differencen til 190, dog max. 300 - (afr((190-snit)*0,8)*6)
Yng / U25: 80 % af differencen til 200, dog max. 300 - (afr((200-snit)*0,8)*6)
Præmier for rækker med handicap (Ingen finaler)
Række
Puslinge
Juniorer

1. pr.
2. pr
3. pr
Kr. 800
Kr. 600
Kr. 500
Bowlingkugle * Bowlingkugle * Kr. 700

4. pr
Kr. 400
Kr. 500

Værdi: ca. kr. 1.500,00 Værdi: ca. kr. 1.300,00

Yng / U25

Bowlingkugle * Bowlingkugle * Kr. 700

Kr. 500

Værdi: ca. kr. 1.500,00 Værdi: Kr. 1.300,00

* Juniorer vinder kugler i 14 pund, mens Yng / U25 vinder i 15 pund
Præmien er ex. boring og propper.

Skulle 2 eller flere spillere stå lige i ovenstående rækker, laves afgørelsen efter
følgende fremgangsmåde:
1. Højeste rene score
2. Højeste 6. serie, højeste 5. serie, højeste 4. serie, osv. (alle i rene kegler)
3. One ball roll off

- Desperado
Som en sidste chance for at kvalificere sig til finalerne, har man muligheden for at spille
Desperado. Desperadoen starter umiddelbart efter sidste start er færdigspillet. Der er
finalebillet til den bedste junior, den bedste yngling, samt den bedste U25 spiller.
Desperadoen afvikles over 1 serie EU, og koster kr. 50,00.
Skulle 2 eller flere spillere stå lige, er den scoren fra indledende runde tællende. Står de 2
spillere stadig lige er højeste 6. serie i indledende runde gældende, derefter 5. serie, osv.2

- Finaler
Mellemrunde





Puslinge (de 8 bedste fra indledende)
Juniorer (de 7 bedste fra indledende, samt 1 fra desperado)
Ynglinge (de 7 bedste fra indledende, samt 1 fra desperado)
U25 (de 7 bedste fra indledende, samt 1 fra desperado)

Der spilles 4 serier AM.
De 8 spillere seedes som 1-8, hvor desperado seedes som nummer 8. Der startes med følgende
points:
1) 100 kegler
5) 30 kegler

2) 80 kegler
6) 20 kegler

3) 60 kegler
7) 10 kegler

4) 40 kegler
8) 0 kegler

Top 4 inkl. startscore går videre til finalerunden. I tilfælde at pointlighed vil spillerens seeding
fra indledende runde være gældende.
Finalerunden
Al tidligere score nulstilles. Finalerunden spilles i 3 trin. I tilfælde af pointlighed i
finalerunden, afgøres kampene med ”One ball roll off”
Trin 1
- Placering 1 og 2 fra mellemrunden spiller 1 serie AM mod hinanden. Vinderen går direkte
til trin 3. Taberen går videre til trin 2.
- Placering 3 og 4 fra mellemrunden spiller 1 serie AM mod hinanden. Vinderen går videre
til trin 2. Taber er ude og slutter som nummer 4.
Trin 2
- De 2 spillere, spiller 1 serie AM mod hinanden. Vinderen går videre til trin 3. Taberen er
ude og slutter som nummer 3.
Trin 3
- De 2 tilbageværende spillere spiller 1 serie AM mod hinanden. Højeste score er vinder af
Sams Ungdomstræf. Taberen slutter som nummer 2.
I finalerne spilles der om følgende præmier:
Række
Puslinge
Juniorer
Yng / U25

1. pr.
Kr. 1.000,00
Kr. 1.200,00 + Bowlingkugle *
Kr. 1.200,00 + Bowlingkugle *

2. pr
Kr. 800,00
Kr. 1.200,00
Kr. 1.200,00

3. pr
Kr. 600,00
Kr. 900,00
Kr. 900,00

4. pr
Kr. 400,00
Kr. 600,00
Kr. 600,00

* Juniorer vinder kugle i 14 pund, mens Yng / U25 vinder i 15 pund. Præmien er inkl. boring ved Løvvang Pro Shop.
Bowlingkuglen har en værdi på ca. kr. 2.000,00
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Det er kun det højeste resultat fra indledende runde, som kan udløse
præmie/finaleplads. Alle serier er snittællende.

- Startgebyrer
Puslinge
Jun / Yng / U25

: Kr. 250,00
: Kr. 275,00

Der kan spilles mere end en start (Re-Entry):
‐ Alle re-entries koster kr. 225,00 pr. stk.
- Alle startgebyrer inkluderer gratis isvand, samt diverse frugt til spillerne under
spillet.

- Starttider
Indledende Runder
Desperado
Mellemrunde
Finalerunde
Præmieoverrækkelse

: Lørdag kl. 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 og søndag kl. 08:00
: Straks efter sidste start (Søndag ca. kl. 10:30)
: Søndag ca. kl. 11:30
: Søndag ca. kl. 13:30
: Finder sted kort tid efter finalen (ca. kl. 14:30)

Alle starter rummer som standard 56 pladser, så der er et ekstra banesæt ledig i tilfælde
af fejl på bowlingmaskinerne. Stævneledelsen forbeholder sig dog ret til at åbne de
sidste 4 pladser i de individuelle starter, såfremt der kommer stor efterspørgsel.
Indtil d. 01-11-2021 er der i starterne kl. 16:00 og 19:00, reserveret 36 pladser til
primære entries (1. starter). Efter denne dato åbnes starterne fuldt ud for re-entries.
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- Diverse
I indledende runde, Desperado, samt i mellem- og finalerunden, tildeles piger 8 i
handicap pr. serie. Dette handicap tæller dog ikke i indledende rundes rækker, hvor
handicap allerede er tildelt.
Pigernes handicap på 8 pr. serie betragtes også, som værende rene kegler.
Der er banebehandling inden hver start, samt inden finalerne. Dog ikke før Desperado.
Stævneledelsen forbeholder sig ret til, at sætte mellem 2 og 4 spillere pr. banesæt i
de indledende starter, for at sikre den mest effektive og fair afvikling.
Stævnet er godkendt af DBwF som snittællende ungdomsstævne. Stævnet er en del af
DBwF’s Ungdoms-Ranking stævner. Der spilles efter DBwF’s regler. Nærmere
information på DBwF’s hjemmeside (http://www.bowlingsport.dk).

- Forudbetaling ved kontooverførsel
Vi tilbyder at såvel klubber, som enkelte spillere, kan forudbetale startgebyrer, samt
gebyr for pakketilbud.
Ønskes der forudbetaling, skal dette afkrydses ved onlinetilmelding. Dette er muligt på
vores tilmeldingsformular på www.bowling-aalborg.dk. Det er her muligt at tilmelde
alle spillere på én gang.
Alle tilmeldinger der ønsker forudbetaling, vil blive tildelt betalingskode. Denne
betalingskode SKAL fremgå af kontooverførslen. Disse betalingskode udsendes
ca. 1 uge inden stævnets afvikling.
Du vil efter tilmeldingen blive kontaktet via e-mail og få tildelt en betalingskode til
kontooverførslen.
HUSK at printe en kvittering for overførslen og medbring denne til stævnet, i
tilfælde af tvivlsspørgsmål.
ALLE forudbetalinger skal være Aalborg Kredsen i hænde senest d. 11-11-2021.
Herefter bortfalder aftalen, og kontant betaling påkræves.
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- Pakketilbud
Alle spillere, ledere og supporters har mulighed for at købe pakketilbud.
Pakketilbuddet indeholder:
- Aftensmad lørdag
- Overnatning i Løvvang hallen (med diverse aktiviteter)
- Morgenmad søndag
- Frokost søndag
Se menu / detaljer på vores hjemmeside.
Sams Ungdomstræf ser meget stor værdi for spillerne, i at være sociale under stævnet. Vi
har derfor igen i år, i samarbejde med vore sponsorer, valgt at give rabat til de spillere som
overnatter i Løvvang hallen. Denne ligger i samme bygning som bowlinghallen.
For at opnå rabat, er det altså et krav, at man overnatter i Løvvang hallen.
Pris for spillere, som overnatter i Løvvang hallen
Pris for øvrige (inkl. ledere/supporters)

: Kr. 100,00
: Kr. 200,00

Efter d. 08-11-2021 kan der ikke bestilles pakketilbud / overnatning.
Der vil i Løvvang hallen være mulighed for diverse sportslige aktiviteter.
I samme bygning er en mindre gymnastiksal, hvor der vil være mere ro, og mulighed for at
sove tidligere.
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OBS! Online tilmelding på www.bowling-aalborg.dk
Tilmelding åbner fredag d. 08-10-2021, kl. 12:00.
ALLE tilmeldinger skal foregå via vores hjemmeside. Vi har som altid vores formular til
online tilmelding. Det er muligt at tilmelde flere spillere på én gang. Alt foregår via
opslag på spillerens medlemsnummer. Systemet henter efterfølgende selv
navn, klub, snit osv. Er der spørgsmål til online tilmelding kan undertegnede kontaktes
Tilmelding foregår som hovedregel efter ”først til mølle” princippet.
- Se yderligere info og hold dig løbende opdateret om aktiviteter, samt opdateringer om
stævnet på vores hjemmeside: www.bowling-aalborg.dk
Følg ligeledes med på vores Facebook side “Sams Ungdomstræf”, hvor vi løbende
opdaterer informationer, konkurrencer, billeder, interviews og meget mere.
Med Sportslig Hilsen
Aalborg Kredsen
Lars Høberg
Otto Mallings Kvarter 4
9700 Brønderslev
Telefon: +45 61 69 43 14
E-mail: lars@hoeberg.dk
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Sams Ungdomstræf 2021
Pakketilbud

Kl.:

17:00-19:00

Aftensmad bestående af:
‐ Pulled pork burger m. pommes
‐ Saftevand & vand
Overnatning i Løvvang gymnastik sal

Kl.:

07:00-08:00

Morgenmad bestående af:
‐ Lille morgenbuffet med boller og pålæg
‐ Vand og Juice

Kl.:

11:00-13:00

Frokost bestående af:
‐ Sandwich buffet med kylling
‐ Saftevand og vand
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