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Alle ungdoms- og u-25 licenserede spillere  

inviteres hermed til 

Sydjysk Ungdomsstævne UR-5  

Den 28. januar samt 4.-5. februar 2023 

 



 
Spillested  
Søgården Brørup, Stadionvej 11, 6650 Brørup 

Starttider  

Lørdag, den 28. januar 2023  Kl. 9.30 & 13:00 & 16.30 

Lørdag, den 4. februar 2023  Kl. 9:30 & 13:00 & 16:30 

Finalestart: Søndag, den 5. februar  Kl. 10.00 

Startgebyr  
Puslinge   200 kr.    

Junior, Ynglinge og U-25  275 kr.  

 

Startgebyr re-entry 

Re-entry  225 kr.   Puslinge re-entry   200 kr. 

Det kan maximalt forhåndsbookes 1 start og 1 re-entry frem til torsdag den 26. januar, hvorefter der 

vil være muligt at bestille en 3. start. Der kan maximalt spilles 3 starter i turneringen.  

 

 

Tilmelding skal ske via linket til Tilmelding og Betaling 

Afmeldingsfrist 14 dage før start 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Palle Thomsen på pt@soegaarden.nu 

 

Proportioner 
Baneskift: Der spilles 6 serier AM med baneskift efter hver 2. serie.  

Højre bane flytter 3 baner til højre, og venstre bane flytter 3 baner til venstre. 

 

Rækker 

Kategori 1: Puslinge mix, drenge og piger spiller sammen 

Kategori 2: Junior piger 

Kategori 3: Junior drenge 

Kategori 4: Ynglinge piger 

Kategori 5: Ynglinge drenge 

Kategori 6: U-25 mix, piger og drenge spiller sammen.  

Handicap: Kategori 6 - U-25 piger får tildelt 8 point pr. serie. Max score vil i givet tilfælde være 300.  

Der spilles ikke med handicap i Kategori 1 – Puslinge mix. 

 

Minimum antal deltagere: For at åbne en række skal der være mindst 8 deltagende atleter. Hvis der 

er færre end 8 atleter i en kategori, vil kategorien blive lagt sammen med næste kategori, så 

puslingepiger rykker op i Kategori 2 - Junior piger og Puslingedrenge i Kategori 3 Junior drenge. 

Puslingeatleter vil i det tilfælde modtage 8 point i hcp. pr. serie. Max score vil være 300. 

 

Pointlighed: I tilfælde af pointlighed vil reglen med sidste højeste serie træde i kraft. 

I tilfælde af pointlighed i Stævnets højeste serie uden handicap, vil der blive trukket lod om præmien. 

 

Oliering: Der vil blive olieret inden hver start samt inden Finale step 2.  

Olieprofilen offentliggøres 14 dage inden første start.  

 

 

Stævnet er godkendt af DBwF som et snittællende stævne, og er godkendt af 

DBwF’s Børn og Unge gruppe som ranking stævne. Der er åben for spillere med 

licens i DBwF samt Sverige, Tyskland og Holland. 

Stævnet er snittællende og der spilles i klubdragt under hele stævnet 
 

mailto:pt@soegaarden.nu


Kvalifikation & finaler 

Kategori 1: De 3 højst scorende puslinge placeres som nr. 1, 2 og 3 – der er ingen finale. 

Kategori 2 - 3 - 4 - 5 & 6: De 5 højst scorende og 1 Early-Bird fra den 28.1., som ikke allerede er 

kvalificeret i Top-5, går videre til Finale step 1. 

Ved pointlighed gælder, at vinderen er den atlet, der har den højeste sidste serie. 

Bemærk: Der vil ikke blive suppleret op i tilfælde af fravær til finalerne! 

 

Finaler 
Søndag, den 5. februar kl. 10.00 for Kategori 2 - 3 - 4 - 5 & 6  

Finalen vil blive delt op således:  

De 5 bedst placerede atleter fra hver kategori + 1 Early Bird* fra starten den 28. januar, går videre til 

finalespillet søndag, den 5. februar 2023 

 

Finale step 1:  

6 atleter pr. banesæt spiller 3 serier. Keglefald fra bedste indledende start følger med. 

De 2 atleter med den laveste samlede score efter de 3 serier vil blive placeret som nr. 5-6. 

 

Finale step 2:  

Der olieres inden step 2 

4 atleter pr. banesæt spiller 1 serie fra scratch 

Den atlet med lavest score vil blive placeret som nr. 4. 

 

Finale step 3:  

3 atleter pr. banesæt spiller 1 serie. Keglerne fra forrige step tages med videre. 

Den atlet med lavest samlede score vil blive placeret som nr. 3. 

 

Finale step 4:  

De to tilbageværende atleter vil spille 1 serie. Keglerne fra step 2 og 3 følger med.  

Atleten med den højeste samlede score er vinder af Sydjysk Ungdomsstævne.  

Modstanderen vil blive placeret som nr. 2. 

 

Præmier & præmieoverrækkelse 
 

Kategori 1. pladsen 2. pladsen 3. pladsen 4. pladsen 

1 Bowlingkugle 300 kr. Sponsorgave Sponsorgave 

2 Bowlingkugle +600kr. Bowlingkugle +400kr. 300kr. Sponsorgave 

3 Bowlingkugle +600kr. Bowlingkugle +400kr. 300kr. Sponsorgave 

4 Bowlingkugle +600kr. Bowlingkugle +400kr. 300kr. Sponsorgave 

5 Bowlingkugle +600kr. Bowlingkugle +400kr. 300kr. Sponsorgave 

6 Bowlingkugle +600kr. Bowlingkugle +400kr. 300kr. Sponsorgave 

 
Stævnets højeste serie uden handicap: Bose Soundlink revolve værdi 1.699,- 
 

 
Samlet præmiesum på over 30.000 kr. 

 

Præmieoverrækkelse vil finde sted umiddelbart efter finalen.  
Præmier uddeles kun i de åbne kategorier.  

 
Kugler er sponseret af VBS Bowling. Boringer af kugle hos DinBowlingShop er inklusiv i præmien.  
 

 

 

finder du ved bane 1 i hallen og på www.dinbowlingshop.dk  

 

KK Partner har sponseret gevinsten for Stævnets Højeste Serie. 

Hvis vinderen ikke er til stede ved præmieoverrækkelse, kan præmien afhentes efter aftale.  

Det er atleternes eget ansvar at indberette gevinster til Skat. 

 



Overnatning i forbindelse med Sydjysk Ungdomsstævne  

Weekendophold – 2 overnatninger 

Den 27.-29.1.23 eller den 3.-5.2.23 

ANKOMST FREDAG op til stævnet 

Check ind på hotel fra kl. 15.00 

2 overnatninger i dejligt dobbeltværelse med eget bad og toilet 

1 GRATIS bowlingtime pr. værelse fredag mellem kl. 15-21.00 

1* 2-retters menu fredag mellem kl. 18-20.00 

1* Buffet lørdag 

Morgenmad lørdag og søndag mellem kl. 8-10.00 

Kaffe/the ad libitum 

Pr. person i dobbeltværelse KUN 1.095 kr. 

1 ekstra opredning inkl. forplejning KUN 500 kr. 

 

1 overnatning inkl. morgenmad i dobbeltværelse for 2 personer 

Stævnepris 899 kr. ved bestilling direkte på hotellet 

1 ekstra opredning inkl. morgenmad 200 kr.  

 

Bestil bord til Buffet lørdag pr. kuvert KUN 195 kr. – Børn under 12 år 115 kr. 

Overnatning skal bestilles direkte ved Palle - Hotel Søgården Brørup på pt@soegaarden.nu 

 
www.soegaarden-broerup.dk 

 

Sponsorer: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                          
  

 

 

 

http://www.soegaarden-broerup.dk/

