
 
 

 

 

 
ØST UDVALG 

Aktivitetskoordinator Michael Pedersen 
oest-akti@bowlingsport.dk 

Tlf. 26 71 84 45 
www.bowlingsport.dk 

 
Side 1 

LM Øst Senior Mix-double 
Glostrup Bowling Center                                                              31/3 – 2./4 2023 
 

 
Danmarks Bowling Forbund Øst Udvalget indbyder til 
landsdelsmesterskab Senior Mix-double i samar-
bejde med Glostrup Bowling Center og Glostrup Ak-
tivitetsteam. 
 

Hvem kan deltage: 
 
Deltagelse i DBwF LM Øst Senior Mix-double er åben for alle license-
rede atleter, der er hjemmehørende i DBwF Øst, og som er fyldt 15 
år senest 1. april 2023 
 

Indledende: 
 
Der spilles 12 serier AM indledende. 6 serier pr. atlet 
 
Banebehandling før hver indledende start, kvartfinaler, og finalespil. 
Opvarmning 10 minutter i indledende og kvartfinale. 
I finalespillet opvarmning med 2 kast pr. atlet. 
 

Finale: 
 
De 8 bedste mix-doubler går videre til kvartfinalen. 
(Score startes fra scratch). 
 
Finalerne spilles søndag den 2. April 2023. 
Kvartfinaler kl. 10:00 
Semifinaler og finaler spilles kl. 13:15 
 
Der henvises i øvrigt til propositionerne samt bestemmelser for  
mesterskaber på bowlingsport.dk. 
 

 
 
 
 

 

STARTTIDER 
1. Fredag 31. marts 23 Kl. 16:00 
2. Lørdag 1. april 23 kl. 09:00 
3. Lørdag 1. april 23 kl. 12:30 
4. Lørdag 1. april 23 kl. 16:00 

Finaler 
5. Søndag 2. april 23 fra Kl. 10:00 
 
Starter kan blive aflyst ved for få til-
meldte. Tilmeldte atleter forsøges 
flyttet til en anden start. 
 
STARTGEBYR: 
DKK 600,00. pr. mix-double. 
 
 
BETALING: 
Betales sammen med tilmelding. 
 
 
TILMELDING: 
Åbnes 16. Februar 2023. 
 
Tilmelding er bindende. 
 
Tilmeldingsfrist den 9. Marts 2023 
 
Tilmelding via oest.bowlingsport.dk 
 
 
OLIEPROFIL: 
Offentliggøres 14 dage før 1. start. 
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Side 2 

 
 
Landsdelsmesterskab Øst Senior Mix-Double                                                                                                     

 
Propositioner 
 
Indledende: 

➢ Der spilles 12 serier AM pr. mix. 6 serier pr. atlet 
➢ Der skiftes 1 banesæt højre/venstre efter hver serie 

 
Kvartfinale: 

➢ De 8 bedste Mix-doubler går videre til kvartfinalen. 
➢ Der spilles 12 serier AM pr. Mix, 6 serier pr. atlet. 
➢ Scoren startes fra scratch. 
➢ De 4 bedste Mix-doubler, efter kvartfinalen, går videre til semifinale. 

 
Semifinale: 

➢ De 4 bedste Mix-doubler fra kvartfinale mødes i semifinale 
➢ Nr. 1 møder nr. 4 
➢ Nr. 2 møder nr. 3 
➢ Der spilles bedst af 3 serier 
➢ De 2 vindere spiller finale 

 
Finale: 

➢ Der spilles bedst a 3 serier 
 
I semifinale og finale spilles bedst af 3 serier.  
Der tildeles 2 point for vundet, 1 point for uafgjort, og 0 for tabt serie. 
Når et mix-double har opnået point nok til samlet sejr, spilles der ikke videre. 
 
Ved uafgjort i semifinale og finale spilles ”One-Ball-Roll-Off”, dvs. der kastes en kugle pr. atlet mod 10 kegler, 
indtil en vinder er fundet. 
 
Uafgjort: 
I tilfælde af ens keglefald i indledende og kvartfinale, er det mix-doublen med den højeste score i sidste serie 
der vinder. Er denne ens tages serien før, osv. 
 
Afbud: 
 
Ved afbud til kvartfinalen inden sidste indledende start er påbegyndt, suppleres op med Mix-doublen med 
den næste placering fra indledende. 
Mix-doubler, der deltager i sidste start, skal ligeledes melde afbud inden starten er påbegyndt  
Afbud gælder begge atleter, hvorved der ikke kan spilles med en halv double. 
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Side 3 

Medaljer: 
1. DBwFs Guldmedalje. 
2. DBwFs Sølvmedalje. 
3. DBwFs Bronzemedalje til taberne af semifinalen. 


