
RØDOVREDOUBLEN 
Rødovre Bowlinghal indbyder til Rødovredoublen som spilles i perioden 
1. oktober – 30.- marts 2023. 

Rødovredoublen spilles på følgende datoer: 

Spilledag mandag 
(max. 12 hold) 

Spilledag tirsdag 
(Max 12 hold) 

Olieprofil 

17. oktober 18. oktober Stockholm 36’ 
7. november 15. november Eiffel Tower 48’ 
12. december 13. december Route 66 45’ 

16. januar 17. januar Stone Street 42’ 
6. februar 7. februar Wall Street 40’ 
6. marts 7. marts Seoul 39’ 

Finalen spilles mandag den 27. marts kl. 18.30.  Atlanta 38’ 
 
Viser det sig, at der fyldes op i starten kl. 18.20, vil dette være muligt at 
åbne en start kl. 20.20 hvis det ønskes. Dette sker KUN hvis starten kl. 
18.20 er fuldt besat.  
 
Man kan frit vælge om man vil spille mandag eller tirsdag. Begge dage er 
start ca. 18.20, da vi olierer baner inden der startes. Der spilles i én 
pulje. Ved tilmelding binder man sig for alle 6 runder.  
 
Der tildeles handicap med 80 % op til 210. Snit pr. 30.06.2022 er 
gældende for udregning af handicap. Dette gælder i hele turneringen. I 
hver runde spilles der 4 serier am. Der byttes baner efter den 2. serie. 
Hvis 2 hold står lige, er der det hold med det laveste handicap der 
vinder. Er man stadig lige spiller en spiller fra hvert hold et slag som 
afgør placering.  
 
Pris pr. runde er kr. 240 pr. hold.  
 



Det hold som laver det højeste resultat inklusive handicap (både 
mandag og tirsdag) vider rundepræmien som er kr. 400.  
 
Efter hver runde offentliggøres resultatet, og der gives følgende point: 

 

Nr. 1 20 point 
Nr. 2 15 point 
Nr. 3 10 point 
Nr. 4 7 point 
Nr. 5 5 point 
Nr. 6 og nedad  3 point 

 
De 8 hold som har opnået flest point efter de 6 runder går i finalen.  
 
Finalen spilles således, at det hold som har placeret sig som nr. 1 spiller 
2 serier mod det hold som er placeret som nr. 8, nr. 2 mod nr. 7, og så 
fremdeles.  
 
De 4 vindere spiller så alle mod alle, hvor det laveste serieresultat går ud 
efter serie 1, det samme gælder for serie 2. De 2 resterende hold spiller 
som om at vinde Rødovredoublen.  
 
Hvert tilmeldt hold giver kr. 600 til præmiepuljen, så hvis der er fuld pot 
med 24 hold, er der kr. 14.400 i puljen.  
 
Præmierne fordeler sig således  
 
Nr. 1 - 30 % nr. 2 - 20 %  nr. 3 - 15 %  nr. 4 - 15 % 
nr. 5 - 5 %  nr. 6 - 5 %  nr. 7 - 5 %  nr. 8 - 5 % 
 

Tilmelding sker på www.rødovrebowlinghal.dk eller 
på telefon 36 41 12 47. 


