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SPLIT 
SPARE

1 flaske vin til 
første split-spare i 

alle starter

 Senior (Licenseret) 
6 serier kr. 250  
Reentry kr. 200 

Der kan kun vindes 1 præmie  
pr. spiller på pladser 1-6. 

Præmier: 
1. plads 4.000 kr. 
2. plads 2.000 kr. 
3. plads 750 kr. 
4. plads 600 kr. 
5. plads 500 kr. 
6. plads 400 kr. 

Plads nr. 50, 100 og 150  
giver 500 kr.

Plads nr. 14, 37, 55, 75,  105 
og 133 giver 300 kr.

Plads nr. 23, 42, 61, 83, 
117 og 142 giver en entry til 
Stenhuset julestævne 2023.

Plads nr. 28, 49, 68, 90, 125, 
149 giver 2 flasker vin.

 Ungdom  (Licenseret)
(Født efter 1. juli 2004)
6 serier kr. 100 

1. præmie  
op til 1.000 kr. (min 500,-) 

Præmiefordeling - Se hjemme-
siden. Kun spillerens højeste 
resultat er gældende.

Såfremt en ungdomsspiller 
vælger at deltage i senior-
rækken, kan spilleren ikke  
i en anden start deltage i  
ungdomsrækken.

 Løvvang Bowling Center

Starttider 
Lørdag 10. dec. kl. 10.00
Lørdag 17. dec. kl. 13.00
Onsdag 21. dec. kl. 18.00
Lørdag 24. dec. kl. 10.00
Mandag 26. dec. kl. 13.00
Minimum 12 tilmeldinger for at 
en start gennemføres.
Oliebehandling før hver start.
I alle rækker spilles europæisk.
I de første tre starter er 
der 750 kr. til højeste 
score inkl. handicap

 Spillere u/licens
Herrer, Damer og Ungdom 
spiller sammen 

6 serier kr. 250  
Reentry kr. 200 

1. præmie  
op til 1.000 kr. (min 500,-) 

Præmiefordeling - Se hjemme- 
siden. Kun spillerens højeste 
resultat er gældende.

Online–tilmelding 
www.stenhuset.dk
E-mail: email@stenhuset.dk
Tlf. nr. 20 84 42 15 

 Ekstraspil 
Ekstraspillet omfatter 4., 5. 
og 6. serie, i en fælles række 
uden hdc. (Kun lic. spillere). 
Åben for ungdom over 15 år. 
Prisen er 25 kr. 
Tilmelding foregår ved køb af 
slagseddel. 
Damer tildeles 8 kegler i 
handicap pr. serie. 

1. præmie:  
500 kr. + hele puljen

 2. pers. Hold
Fælles række for Double og 
MIXdouble
Pris pr. hold 50 kr. 

1. præmie:  
500 kr. + hele puljen

Handicap:  
Der fastsættes snit efter 
klassificering fra 1. juli i 
indeværende år. Der tildeles 
handicap med 90% af differ-
encen op til 210, dog max. 70 
pr. serie. Handicap afrundes 
nedad, hvorefter der multi-
pliceres med 6.
Hvis spilleren ikke har et 
registreret snit, søges et snit 
fra tilsvarende turnering, 
eksempelvis halturneringen 
i Løvvang Bowling Center. 
Såfremt et snit ikke findes, 
fastsættes handicap efter skøn 
af stævneledelsen.

Det er atletens eget ansvar at  
indberette en evt. gevinst til SKAT


