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Arrangør:  

Thy Fritid & Firmaidræt 



Bowlingturnering for tomandshold 

Hos Bowl’n’Fun, Kirkegårdsvej 6 i Thisted. 

Mandage - fra kl. 19:00 til ca. 21:00. 

Turneringsstart mandag d. 19. september 2022 (uge 38).  

Afslutning lørdag formiddag d. 11. marts 2023 (uge 10). 

Der spilles typisk cirka hver anden uge. 

Sidste gang inden julepausen vil være mandag d. 12. december (uge 
50), og turneringen genoptages fra mandag d. 2. januar (uge 01). Der 
bowles derudover IKKE i uge 42 og i uge 07. 

Turneringen arrangeres og afvikles af Thy Fritid & Firmaidræt. 

Der spilles efter Dansk Firmaidræts spilleregler. 

Propositioner 

I hver kamp spilles to serier. Spilletid for en kamp er 55 minutter. 

Turneringen indledes med en kvalifikationsrunde med tre kampe, 
som afvikles i uge 38 til uge 41. Kvalifikationsrunden skal bruges til at 
fastlægge niveauet for hvert hold. 

Når kvalifikationsrunden er slut, inddeles holdene i puljer. Placering i 
puljer baseres på de enkelte holddeltageres gennemsnit. 

Hvis en spiller deltog i forrige sæsons turnering (2021-2022), og den-
gang spillede minimum fire serier, vil gennemsnittet fra forrige sæ-
son vægte med 50 %, og gennemsnittet fra denne sæsons kvalifikati-
onsrunde ligeledes med 50 %. 

I hovedturneringen kan spillere der allerede har deltaget på et hold, 
ikke spille for et hold i en lavererangerende pulje. Dette gælder også 
for eventuelle reservespillere. 

Foruden holdturneringen deltager alle, der i sæsonen spiller mini-
mum otte serier, sideløbende i den individuelle turnering. 

Pris 

Kr. 1.000,- pr. hold (Kr. 500,- pr. person), inkl. skoleje. 

Egne bowlingsko må benyttes. 

Tilmelding 

Tilmelding skal ske via Thy Fritid & Firmaidræts hjemmeside: 

www.thyff.dk/bowling 

Da det er en turnering for tomandshold, skal begge spillere tilmelde 
sig. Skriv i formularen hvem jeres spillerpartner er. Og skriv ligeledes 
jeres ønskede holdnavn. 

Aldersgrænse for deltagelse er minimum 15 år. 

 

Tilmelding senest fredag d. 2. september 2022 

Turneringsplan for kvalifikationsrunden udsendes cirka otte dage før 
sæsonstart. 
 
 

Thy Fritid & Firmaidræt 

Bowlingudvalget v/ Nis Ole Hargaard 


