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BK Fluen     Klubmesterskab 2016   
 

 

Forsøges igen i år afviklet i A-, B-, C- samt D-række. I A- og D-rækkerne spilles 

med distancer efter klassehandicap som de fremgår af skemaet herunder. 

 

I lyset af den massive tilmelding til sidste års klubmesterskab i 3-Bande afholder 

vi naturligvis også i 2016 klubmesterskab i denne disciplin. 

 

De enkelte rækker opdeles som følger: 

 

Række Fra snit Til snit Distance 

A 

70,00 ∞ 800 

35,00 69,99 700 

20,00 34,99 600 

B 14,00 19,99 500 

C 9,00 13,99 400 

D 

6,00 8,99 300 

3,00 5,99 250 

0,00 2,99 200 

 

…samt i 3-Bande, hvor vi qua det trods alt stadig overskuelige kandidatantal, 

atter udskriver denne som handicapturnering. Distance.: Snit x 30 + 5 point. 

 

Afviklingsperiode indledende:  1. august 2016  -  14. maj 2017       . 

 

Sidste frist for tilmelding:  1. januar 2017. 

 

Startgebyr i turneringen:   Kr. 50,-  pr. række. 

 

Pointgivning: 
 

  Kamp vundet  2 point. 

  Kamp uafgjort   1 point. 

  Kamp tabt  0 point. 

 

Placering i rækkerne afgøres således: 
 

  1. Matchpoint. 

  2. Opnået gennemsnit (i % ved handicap). 

  3. Indbyrdes kamp. 

  4. Største totalscore (i % ved handicap). 

  5. Serie (højeste, næsthøjeste, etc...). 
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En spiller er berettiget til, udover i ‘sin egen’ (ifølge gennemsnit) række, at 

tilmelde sig i et vilkårligt antal højere rækker. 

 

Har en spiller (i en række) ved turneringens afslutning ikke opnået at spille 

mindst 2/3 af sine planlagte kampe, vil point opnået mod denne spiller (samt 

naturligvis spillerens egne opnåede point) blive annulleret før slutstillingen i 

rækken opgøres. 

 

Vinderen af den højest afviklede række vil sædvanen tro for en stund, 

og med rette, kunne titulere sig som klubmester i BK Fluen. 
 
 

** NU EFTERHÅNDEN GAMMELT ** 
** NYT ** NYT ** NYT ** NYT ** NYT ** 

 

I lighed med de senere år arrangerer vi et finalestævne der skal afgøre hvem der 

skal have den ære at opnå ét års kontingentfrihed i BK FLUEN. Stævnet tænkes 

afsluttet med en bid brød til ganen (som de ulykkelige der ikke via godt spil var 

heldige at kvalificere sig til, naturligvis kan kvalificere sig til mod et mindre 

gebyr) - Så lad os se om ikke der går bare en smule fest i det i den sidste ende? 

 

Kvalificerede til keglestævnet er 8 FLUER bestående af rækkevinderne i de 

afviklede rækker, suppleret med et antal 2’ere (3’ere...) prioriteret efter %-vis 

snitafvigelse i forhold til tilmeldt gennemsnit. Da selv en FLUE vanskeligt kan 

være flere steder på én gang, vil en spiller der er så ‘uheldig’, gennem deltagelse 

i 2/flere rækker, at optjene 2/flere pladser ved finalestævnet vil han/hun kun 

kunne anvende den ene mens de(n) øvrige tilfalder den næste spiller i kvalifika-

tionsrækkefølgen.  Ved keglefinalen spilles efter følgende handicap: Aktuelt snit 

(DDBU-turneringer, MixedDouble, Ceresturneringer og klubmesterskab) x 30 + 

40. Til stævnet indbydes ligeledes de 8 bedst placerede 3-bande spillere til at 

dyste om en tilsvarende belønning (og ikke mindst ære). Distance: Aktuelt snit 

(alle turneringer DDBU såvel som interne) x 30 + 5. 

 

Finalestævnet afvikles i år: Søndag 21. maj 2017 kl. 10:30.  

 

Stævnet vil naturligvis blive rykket til anden og bedre egnet dato, såfremt det 

skulle vise sig at kvalificerede deltagere på dagen tillige har kvalificeret sig til 

finalekampe (regions- såvel som landsfinaler) i DDBU-regi.  

 

Da vi jo SKAL have fundet en vinder vil eventuelt kvalificerede, men ikke 

fremmødte (uanset grund) finalestævnedeltagere blive erstattet af den næste 

(fremmødte) kvalificerede FLUE. 
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