
 

Busken pensjonistbowlere innbyr til Nordisk Mesterskap                                

i Bowling for pensjonister i Drammen den 2 – 7 mai 2016. 

Spillested: Bowling 1’s bowlinghall i Drammen. Hallen finner du i 

Austadgata 21, nær det nye kjøpesenteret på Strømsø. 
                                                                   ooooooooooooooooooooooooo 

             Klasseinndeling for både damer og herrer: 

 Klasse A:  60 - 64 år   Født 1952 – 1956                                                    
  Klasse B: 65 – 69 år  Født 1947 – 1951                                       
  Klasse C: 70 – 74 år  Født 1942 – 1946                                    
  Klasse D: 75 – 79 år  Født 1937 – 1941                                    
  Klasse E: 80 år og eldre Født 1936 og tidligere  

 Premiering:  Gull-, Sølv- og Bronsemedaljer i alle klasser. 

 Startavgifter: Singel 6 serier:  kr. 250,- pr. person   

    Double 4 serier:  kr. 160,- pr. person  

Starttidspunkter:  Mandag 2. og tirsdag 3. mai etter behov. Onsdag 4. og torsdag 5. mai 

spilles 3 puljer med start kl. 10.00,  kl. 13.00 og  kl. 16.00.  Fredag 6. mai vil spillere  som må 
overnatte i Drammen bli prioritert. Starttider blir som for onsdag og torsdag.  Lørdag er 
forbeholdt doublespill. Det spilles 4 puljer: Kl. 08.00, kl. 10.00,  kl. 12.00 og kl. 14.00. 

                                                                   Banketten:                                                                                                                           
Mesterskapet avsluttes med en stor bankett med medaljeoverrekkelser lørdag aften kl. 
19.00 på Ambassadeur Hotel i Drammen, beliggende nær byens jernbanestasjon. På 
banketten vil det bli servert en 2-retters middag innkl. 1 glass øl, vin eller mineralvann pr. 
person. Annet å drikke kan kjøpes etter behov i baren.  Det vil bli anledning til å danse til 
levende musikk etter måltid og premieutdeling. Banketten vil koste kr. 500,- pr. person.  

Påmelding for deltakelse i single-spill, double-spill eller bankett ,  med navn , fødselsår og 
bowlingklubb, sendes samlet på E-mail til:    frank.borcholsen@getmail.no                                 
Samlet betaling pr. klubb til: IBAN:NO7022202891768  BIC/SWIFT-adresse: SPOENO21XXX    
Omkostninger bæres av innbetaler.    

 NB!  Påmeldingsfrist med betaling til mesterskap og bankett :   Søndag 20. mars 2016.      

                     For overnattingsgjester kan vi anbefale følgende hoteller:  

Ambassadeur Hotel, tlf. 31 01 21 00  ( for spesialpris oppgi referansenr. 24574 ) 

Hotel Tollboden A/S , tlf. 32 80 51 00 

Comfort Hotel Union Brygge , tlf. 32 21 70 00. 

                                                        Velkommen ! 


