
 Upplands Bowlingförbund bjuder in distriktets samtliga bowlare med 
 rikslicens att tävla i individuella DM 2022 - 2023 

 Kval: 
 Spelas i klubbens hemmahall över tre serier. Klubben väljer själv när kvalet ska 
 spelas, t.ex. på träning eller i samband med tävling/match. 

 Kvalperiod: 
 Från  1 januari 2023  till  28 februari 2023 

 Resultat: 
 Klubben ansvarar för att redovisa alla resultat på vår  Individuella DM sida 
 Vid problem eller frågor mejla  webbredaktor.ubf@gmail.com 

 Klasser 
 ●  Herrar HCP: Alla herrar (ingen begränsning) Dyn. hcp enligt BITS 
 ●  Herrar Open: Alla herrar (ingen begränsning) 
 ●  Damer HCP: Alla damer (ingen begränsnings) Dyn. hcp enligt BITS 
 ●  Damer Open: Alla damer (ingen begränsning) 

 OBS!  Dyn. hcp räknas per   27 december 2022  för HCP klasserna och max 42 
 (anmälningssidan har rätt dyn. hcp) Nytt HCP tas fram till finalen en vecka innan. 
 Spelaren deltar i bägge klasserna när de köper ett startkort för  180 kronor  , 
 obegränsat med re-entries, klubbarna faktureras startavgiften efter avslutat kval. 

 Från föreningen går per var 5:e spelare i respektive klass vidare till final, 
 på herrsidan på damsidan går per var 3:e spelare i respektive klass vidare 
 till final. 
 Ex: 1–5 spelare i Herrar Open = 1 finalist. 6–10 spelare i Herrar HCP = 2 finalister 
 osv. 
 Ex: 1–3 spelare i Damer Open = 1 finalist. 4–6 spelare i Damer HCP = 2 finalister. 

 Startavgift  :  180  kronor per person, då spelar man kval i båda klasserna. 

 Finaler: 
 Finalerna spelas under slutet av mars vi återkommer med datum, tid och hall 

 ●  Lördag: Herrar och Damer HCP 
 ●  Söndag: Herrar och Damer Open 

 Finalspel: 
 Alla finalister spelar 4 serier EU därefter går topp 16 vidare 
 Oljeprofil 

 ●  För HCP-klasserna publiceras - en vecka innan finalen 
 ●  För Open-klasserna publiceras - en vecka innan finalen 

 Upplands Bowlingförbund  E-post: 
 C/o B Pettersson  upplandsbowlingforbund@gmail.com 
 Strindbergsgatan 24                 Hemsida: 
 754 21 Uppsala                      www.swebowl.se/uppland 

http://www.ind2223.upplbf.se/
mailto:webbredaktor.ubf@gmail.com


 Priser: 
 Segrarna i respektive klass erhåller 1 000 kronor i form av bowlingcheckar 
 Tvåorna i respektive klass erhåller 600 kronor i form av bowlingcheckar 
 Treorna i respektive klass erhåller 300 kronor i form av bowlingcheckar 

 Prisutdelning sker i samband med finalspelet. 

 Finalspelets finalsteg: 

 Finalsteg 1 
 Samtliga finalister spelar fyra serier EU. Alla klasser! 

 Så många spelare går sedan vidare: 
 ●  Herrar HCP, Herrar Open: 16 spelare vidare till finalsteg 2 
 ●  Damer HCP, Damer Open: 8 spelare vidare till finalsteg 2 

 Finalsteg 2 
 Spelare som går vidare till steg 2 spelar 2 serier till, 
 resultaten från steg 1 följer med. 

 Så många spelare går sedan vidare: 
 ●  Herrar HCP, Herrar Open: 8 spelare vidare till Karusell B 
 ●  Damer HCP, Herrar Open: 4 spelare vidare till Karusell A 

 Karusell A 
 De fyra kvarvarande spelarna spelar karusell enligt följande: 
 4 spelare spelar 1 serie AM - 1 utslagen 
 3 spelare spelar 1 serie AM - 1 utslagen 
 2 spelare spelar 1 serie AM - 1 utslagen 

 Segraren är årets Distriktsmästarinna! 

 Karusell B (  Gäller herrarnas klasser) 
 ●  Karusell 1: Placering 1, 4, 7 och 8 
 ●  Karusell 2: Placering 2, 3, 5 och 6 

 ●  4 spelare spelar 1 serie AM - 1 utslagen 
 ●  3 spelare spelar 1 serie AM - 1 utslagen 
 ●  2 spelare spelar 1 serie AM - 1 utslagen 

 Spelarna utslagna i det sista steget i vardera karusellen blir båda bronsmedaljörer! 
 Finalen mellan de två karusell segrarna spelas över 1 serie AM. 
 Den av de två segrarna som var högst rankad inför karusellerna väljer banpar och 
 startordning. Segraren är distriktsmästare! 


