
DAI Bowling – regionsmesterskaber 2022 
 

Mesterskaberne afvikles SØNDAG d. 22. maj 2022 i Glostrup Bowling Center. 

Der spilles hold- og de individuelle mesterskaber på en og samme tid, forstået på den måde at hvis man 
deltager i holdturneringen så tæller de 4 serier man spiller på holdet både med i hold og den individuelle 
turnering. Hvis ikke man deltager med sit hold, så melder man sig til kun til den individuelle turnering og 
udvalget sætter spilleren sammen med 2 andre. Man kan derfor ikke deltage i den individuelle turnering 
hvis man deltager på en 4-mands hold, da man skal spille 4 serier! 

Der udfyldes kun en slagseddel som afleveres til udvalget umiddelbart efter endt spil – også selvom den 
skal anvendes til både holdturnering og den individuelle turnering. 

Program 
10:30 – 12.45 – start 1 

12:45 – 15:00 – start 2 

Derefter kort pausen inden præmieoverrækkelse. 

Proportioner 
Der spilles i rækker A til E efter regionens snitregler og snit pr. 31/12-21 anvendes til rækkeinddeling og der 
er en hold-, dame- og herre-turnering. Snitlister kan findes på regionens hjemmeside. Man skal i de 
ordinære 8 stævner have spillet minimum 12 serier for at kunne deltage i regionsmesterskaberne. Kun i 
ganske specielle tilfælde kan der gives dispensation for denne regel. I øvrigt spilles efter de vedtagne 
mesterskabsregler. 

Tilmelding og deltagergebyr 
Tilmelding via tilmeldingsformular på hjemmesiden hvor der vil være en som er gældende for tilmelding til 
holdturneringen og en hvis man kun ønsker at deltage i den individuelle turnering. 

Prisen for deltagelse i holdturnering vil være 420 kr. pr. hold og dækker både hold og den individuelle del. 
Hvis man kun tilmelder sig den individuelle del, så er prisen 140 kr. pr. deltager. 

Tilmeldingsfristen er 7. maj 2022 og tilmeldingen er bindende efter d. 14. maj 2022. Tilmeldingen åbnes på 
hjemmesiden d. 25. april 2022. 

 

Med bowlinghilsner – bowlingudvalget i region Hovedstaden 

 


