
Solør BK, Ungbowling og Norges Bowlingforbund ønsker hjertelig
velkommen til Norgesmesterskap for junior hos Bowlinghallen Solør AS 

Fredag 27. januar - søndag 29. januar 2023

Bowlinghallen
Solør

Innledende: Torsdag 26. januar kl.18.00 (reserve)
Fredag 27. januar kl.17.00
Lørdag 28. januar kl.09.00

Semifinale: Lørdag 28. januar kl.12.00 (Yngre gutt og jente)
Lørdag 28. januar kl.15.00 (Eldre gutt og jente)

(Endringer i puljetidene kan forekomme dersom påmeldingen gir behov for det)

Startavgift: Kr. 300,- pr. deltaker. Innbetales til kontonr. 1822 17 13571. Merk
betalingen med fullt navn og klubb.

Påmelding: Klubbvis til jorgen@solorbk.no innen 01. januar 2023

Informasjon, puljeoppsett og resultater legges ut på bowlingres.no

Klasser: Yngre jente, Eldre jente, Yngre gutt og Eldre gutt. Dobbel spilles i to
klasser: Jenter og gutter. Spillere må ha lisens i samme klubb. Mix-lag
spiller i gutteklassen. En klubb kan kun stille med ett mix-lag. 

Spilleform: Amerikansk

Innledende: 6 serier

Semifinale: 6 serier. Fra innledende spill går minst 14 jenter og 26 gutter videre til
semifinale. Score fra innledende følger med.

Finale: Det går 6 stk fra hver klasse (Totalt 24 stk) til RR-finale. Det spilles RR-
finale hvis det er min 4 stk, stegfinale ved mindre enn 4 stk. Score fra
innledende og semifinale følger med.

Finale dobbel: Lørdag 28. januar kl.18.00 (Gutter og jenter)

Finale: Søndag 29. januar kl.09.00 (Eldre gutt og jente)
Søndag 29. januar kl.12.00 (Yngre gutt og jente)

 > Semifinale: Fra innledende går de 4 beste jenteparene og de 4 beste gutteparene til semifinale. Nummer
1 møter nummer 4, og nummer 2 møter nummer 3. Best av 2 serier (Høyest totalscore).

> Finale og bronsefinale: Fra semifinale dobbel går vinnerne til finale og tapende semifinalist til
bronsefinale. Best av 2 serier (Høyest totalscore).

Finale dobbel:



Oljeprofil: Offentliggjøres på bowlingres.no 48 timer før første pulje

Overnatting:

Arrangement
ansvarlig:

Turneringsleder:

Jørgen Mathiesen, jorgen@solorbk.no - tlf. 99118038

Mariann Groven

Fredag 27. januar - søndag 29. januar 2023

Bowlinghallen
Solør

Flisa Camping: Tlf. 958 02 270 - post@flisacamping.no
www.flisacamping.no
Priser: Hytter og døgncamping: 
Egen døgncamping:  445,-/350,- pr døgn (Høysesong/Lavsesong)
Liten hytte:           1490,- /1390,- pr. døgn (Høysesong/Lavsesong)
Stor hytte:             2690,-/2390,- pr. døgn (Høysesong/Lavsesong)

Obligatorisk vask liten hytte/stor hytte: 490,-/990,-

Sjekk Flisa Camping for mer informasjon og booking. 

Skaslien Gjestgiveri: Tlf. 629 46 666 - gjestgiveri@skaslien.no
www.skaslien.no
Priser: 
Enkeltrom:                                                                 1295,- pr døgn
Dobbeltrom:                                                             1395,- pr. døgn
Familierom/4 manns rom:                                       1695,- pr. døgn

NAF Vålerbanen Hotel: hotell@vaalerbanen.no
www.vaalerbanen.no/overnatting/vaalerbanen-hotell
Priser: 
Enkeltrom:                                                                  995,- pr. natt
Dobbeltrom:                                                            1495,- pr. natt
Familierom/4 manns rom:                                      2540,- pr. natt

mailto:post@flisacamping.no


Reglement for Junior NM 2023

Fredag 27. januar - søndag 29. januar 2023

Bowlinghallen
Solør

Spilles i følgende klasser

Ynge gutter og jenter
Eldre gutter og jenter
IHHT NBF's lov § 6.10.1

Spilleregler i dobbel

Dobbel spilles i to klasser, jenter og gutter. Spillerne må ha lisens i samme klubb.
Mix-lag stiller i gutteklassen, og hver klubb kan kun stille med ett mix-lag. Vi
vidrefører finalespill i dobbelklassen fra prøveprosjektet under NM Ungdom 2023.
Topp 4 par fra hver klasse går videre til semifinale. Nummer 1 møter nummer 4, og
nummer 2 møter nummer 3. Best av 2 serier (Høyest totalscore). Fra semifinale
dobbel går vinnerne til finale og tapende semifinalist til bronsefinale. Best av 2
serier (Høyest totalscore).

Semifinale

Fra innledende spill går minst 14 jenter og 26 gutter videre til semifinale. Disse
skal fordeles mellom yngste og eldste klasse etter prosentvis samme forhold som
påmeldingen i klassene ved påmeldingsfristens utløp. I alle klasser spilles det 6
serier semifinale.

RR-finale

Fra semifinale går de 6 beste i hver klasse, basert på sammenlagt score etter
innledende og semifinale, til RR-finale. Norgesmester i singel er den spilleren med
høyest score sammenlagt etter innledende, semifinale og finale, inklusive bonus.

Oppmøte

60 minutter før innledende spill og 30 minutter før semifinale og finale

Kulekontroll

Innlevering av kulekontrollskjema og visuell kontroll av kulene ved innsjekk- Frist 60
minutter før innledende pulje. 



Lisensnr. Klasse Fullt navn F. dato Dobbel med Ønsket
pulje

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Påmeldingsskjema for 

Fredag 27. januar - søndag 29. januar 2023

Bowlinghallen
Solør


