INBJUDAN TILL 3-MANNA DM 2017–2018
Upplands Bowlingförbund inbjuder tillsammans med Uppsala BC 90 och Fyrishovs
bowlinghall in distriktets samtliga bowlare med Rikslicens att tävla i
distriktsmästerskapen för 3-mannalag säsongen 2017–2018
Kvalhall:
Kvaldag:

Fyrishovs Bowlinghall
9 december 2017 – Starttider klockan 10:00 och 14:00
10 december 2017 – Starttid klockan 14:30
Förbehåller oss rätten att flytta lag från en start till en annan om det
är färre än 4 lag anmälda.

Spelsätt:

Kvalet spelas över 12 serier Bakers med 2 serier per bana och
därefter förflyttning till nästa bana. En namngiven reserv disponeras
fritt och kan sättas in efter varje färdigspelad serie. Byte av
spelordning får ske inför varje ny serie.

Oljeprofil:

Samma oljeprofil som vid 3-manna SM Finalerna

Anmälan:

Görs via e-post och senast 1 december, vid anmälan uppge
• Klubb
• Namn på spelarna
• Starttid

Startavgift: 750 kr per lag och inbetalas innan start till bankgiro 5846 – 1765
uppge klubb och antal lag, det går även bra och betala med Swish till
nummer 123 048 92 45
Resultat:

Resultat 3-manna DM 2017 2018

Priser:

Herrar – Placering 1 – 3 har en finalplats i 3-manna SM
Damer – Placering 1 har en finalplats i 3-manna SM
Lag som kvalificerat sig till 3-manna SM finalen erhåller fri startavgift
samt reseersättning för max 1 bil per lag, givetvis delar vi ut
medaljer till topp tre och det görs som vanligt på årsmötet i juni
2018.
Finalerna för 3-manna SM spelas över två finalsteg.

Kvartsfinalen spelas den 27 – 28 januari 2018. Herrarna i Falköping
och damerna på Bowl4Joy, Vårby, från kvartsfinalen går 12 herrlag
och 8 damlag vidare till semifinalen som spelas 28 januari. Till finalen
som spelas 21 mars 2018 i Skellefteå går de tre bästa herrrespektive damlagen.
Upplands Bowlingförbund
E-post:
C/o M Holmström
upplandsbowlingforbund@gmail.com
Birgittas Väg 18
Hemsida:
762 92 Rimbo
www.swebowl.se/uppland

