
Kalles Cup 2021 
H.U.K.96 inviterer til ungdomsrankingstævne… 

Hvornår: 

9-10 januar 2021 

 

Hvor: 

Herning Bowlinghal 

Fyrrevej 6, 7400 Herning 

 

Seneste tilmelding: 

3 dage før første start 

 

Seneste betaling: 

3 dage før første start 

 

Start gebyr: 

250 kr. 

Re-entry: 

225 kr. 

 

Madtilbud: 

Mad: 200 kr. pr. person 

 

Tilmelding:  

kallescup@huk96.dk 

Ved framelding senere end 5 

dage før første start, 

forbeholder klubben sig ret til at 

opkræve startgebyret. 

Betaling:  

Konto: 2570 - 4396367721 

MobilePay: 444495 

 

Præmier for alle rækker: 

Nr. 1:   750 kr. 

Nr. 2:   500 kr. 

Nr. 3:   250 kr. 

Spillemåde: 

Der spilles i følgende 6 rækker: 

Puslinge piger og Puslinge drenge (Mikropuslinge deltager i puslinge-rækkerne) 

Junior piger og Junior drenge 

Ynglinge piger og Ynglinge drenge 

Starttider: 

Lørdag kl. 8.30 – kl. 11.30 – kl. 14.30 – kl. 17.30. 

Der er oliering før hver start. Profilen meldes ud ca. 14 dage før 1. start. 

Halvdelen af de sene starter forbeholdes spillere med lang rejsetid (over 2½ time). 

Der åbnes for andre tilmeldinger til de reserverede starter fra d. 5 december 2020.  

Der er åbent for re-entry. 

Finalespillet starter søndag kl. 9.00 for drengene og  kl. 11.00 for pigerne. 

Proportioner: 

Se næste side 

Extra  konkurrencer : 

Præmie: 1. gratis re-entry til Kalles Cup 2022. 

1.: Den spiller der har laveste samlede seriedifference på de indledende 6 serier. 

2.: Den spiller med flest spares på de indledende 6 serier. 

 

Overnatning og madtilbud 

Vi tilbyder madordning i bowlinghallen. 

Madtilbuddet i bowlinghallen indeholder lørdag aften, søndag morgen og søndag middag. 

Det er ikke muligt for H.U.K. 96 at tilbyde overnatning grundet Corona / Covid-19. 

 

Forholdsregler vedr. Corona / Covid-19  

vil blive offentliggjort 5 dage før første start 

på www.huk96.dk og Facebook: Kalles Cup 

Vi forbeholder os mulighed for en ekstra for start fredag 

 

Tilmelding åbner: 30. november 2020 - kl.13.00  

Start- og resultatlister kan findes på www.huk96.dk eller Facebook: Kalles Cup 
Er der evt. spørgsmål, er man velkommen til at kontakte H.U.K.96 på kallescup@huk96.dk 

 

Under stævnet vil der være et tombola,  
hvor overskuddet vil gå til H.U.K. 96. 

 
 

Stævnet er godkendt af Danmarks Bowling Forbund som snittællende stævne,  
der skal spilles i klubdragt under Stævnet, som er åbent for alle ungdoms licensspillere. 

 

Vi ser frem til at møde jer i Herning til en fornøjelig weekend. 
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Kalles Cup 
Proportioner 

 

Step 1 - Indledende 

Der spilles 6 serier AM i alle rækker efter de gældende regler. 

De 7 bedste fra junior- og ynglinge-rækkerne, samt de 6 bedste fra puslinge-rækkerne 

går videre til step 2, hvor indledende score tælles med. 

Step 2 - Mellemrunde 

Afgøres over 4 serier AM, hvor de 4 bedste går videre til næste step. 

Step 3 - Finalespil 

Nr. 1 og nr. 2 mødes i finalen 

Det afgøres samlet over 2 serier, hvor der spilles fra scratch. 

Nr. 3 og nr. 4 mødes om placeringerne 3 og 4 

Det afgøres ligeledes samlet over 2 serier, hvor der spilles fra scratch. 


