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Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund                                      Vordingborg d. 18. oktober 2018 

 

 

 

Indbydelse Bowling, Ninetapstævne 
 

Lørdag d. 3. november 2018 kl. 13:00 – 16:00 
 

Bowlingafdelingen, inviterer til Ninetapstævne i 

VordingBowl 
 

Efter et aflyst stævne 6/10-2018 forsøger vi igen at interesserede bowlere under Vordingborg Firma 

Sport samt alle øvrige foreninger under region Sjælland til bowlingstævne 

 

Stævnet afholdes som et Ninetapstævne, det vil sige når 9 kegler er væltet i første kast gives en blå 

strike, væltes kun 8 eller færre antal kegler spilles som normalt med et kast mere, ved strike i første 

kast gives en rød strike, ved lige resultat tæller først flest røde strike og derefter flest blå strike, en start 

er lig med 3 serier som lægges sammen og det er dem som er gældende resultat. 

 

Ved over 30 starter bliver deltagerne opdelt i 3 rækker (under 30 i 2 rækker), alt efter jeres gennemsnit, 

således at der vil blive næsten lige mange deltagere i hver række. 

 

Sted:  VordingBowl, Næstvedvej 42, Vordingborg  

 

Pris: 1 start = kr. 125,-, 2 starter = kr. 250,-, SPAR 25,- ved 3 starter = kr. 350,- 

 

Startgebyr: Betales på faktura som laves ved tilmeldingen, eller MobilePay på 4081 0844  

 Eller betales inden første start i VordingBowl. 

 

Præmie: Gavekort til aktiviteter i Vordingborg firma Sport, størrelse alt efter antal tilmeldte starter, 

der er altid gavekort til 1. pladsen og 2. pladsen i hver række. 

 En og samme person kan kun vinde et gavekort. 

 

Tilmelding: Sidste frist for tilmelding, 26. oktober 2018  

 På dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/bowling/ninetapstaevne-03-11-20018  

 Eventuelt på mail til: formand@vfs.dk 

 

Program: I vil modtage program senest d. 29-10-2018 

 

 

Med Sportslig Hilsen 

Ingolf Petersen, Bowlingudvalget 

Vordingborg Firma Sport 
 

 

Næste stævne er Julestævnet i single og doubler 1/12-2018 
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