
UPP-slaget



Starter 9-11 augusti 

Tävlingen kommer utföras den 9-11 augusti, (RC Bowl, 

Jönköping)

 Kval är fredag och lördag sedan är final på söndagen (allt 

på en helg)

 Fredag 14:30 och 18:30

 Lördag 10:00 och 14:00



 Klasser: 2 klasser uppdelade efter ålder

 Klass 1 är om du är född mellan 1993-2001

 Klass 2 är om du är född 2002 eller senare 

 Hcp 50 % av snittet rullande helår upp till 210 (max 42)

 Startavgift: 1200 kr och då ingår det boende i tennishallen, 

bowling, Seminarie med Kegel samt Storm och Ebonite. 

Frukost Lördag/Söndag, lunch lördag samt middag fredag 

och lördag.



Regler/Spelsätt: Tävlingen spelas över 10 serier 

amerikanskt var av man spelar två stycken starter, 5 

serier per start och totalen efter 10 serier räknas till 

final. 

Man spelar ena starten på nyoljat och den andra starten 

på ”burn” 

Alla spelare kommer i år bli indelade i två olika block 

för speltider samt seminarier.

Spelar du starten kl 14.30 på fredagen så har du 

seminarie från kl 10.00 på lördagen. 

Spelar du kl 18:30 på fredagen så har du seminarie från 

kl 14.30 på fredagen.



 Seminarierna kommer hållas utav Niklas Linderholm 

tillsammans med representanter från Kegel, Storm och 

Ebonite. 

 På seminarierna kommer de gå igenom vad som händer 

med banan under spelets gång och vad ni ska tänka på 

när ni ska in och spela andra start. De kan även innehålla 

tips från gästerna vad de tänker på innan tävling osv.

 Landslag, distrikt samt klubbar med minst 8 spelare, har 

rätt att förboka starter för att underlätta 

samåkning/transporter/boende.

 Det är nolltolerans av alkohol under hela UPP-slaget!



Ledarträff

 Lördag 10 augusti 19:30

För er SDF, ungdomsledare och föräldrar som kommer till 

UPP-slaget så anordnar vi en ledarträff där vi diskuterar allt 

från tävlingen till utbildningar, rekryteringsfrågor osv. 

Våra gäster kommer även vara med på denna träff där det 

kommer finnas möjlighet att ställa frågor till dem.

På denna träff har ni även möjlighet att utbyta erfarenheter 

mellan distrikten.  



Finalen

 20 stycken från varje klass går vidare till final (16 platser 

från kvalet samt 4 gateways.

 Gateways:

• Högsta kval nyoljat (kvalplats 17)

• Högsta kval burn (kvalplats 18)

• Turbo serie 5 nyoljat (kvalplats 19)

• Turbo serie 5 burn (kvalplats 20)



 Finalspelet: 3 serier där Kvalplats 1 möter kvalplats 20, 

2 mot 19 etc. (1-2-3 poäng för vunnen serie) Vid 

oavgjort vinner totalslagning inkl. Hcp.

 Topp 10/klass vidare och spelar 3 serier (Högst rankad 

möter lägst rankad osv.

 Kvartsfinal: Rankning 5-4-3 av topp 5 (räknas från 

kvalplats i kvalet) spelar 1 serie och vinnaren går vidare 

till semifinal (placering 4,5 avgörs av resultatet i 

kvartsfinalen.



 Semifinal: Vinnaren från kvartsfinalen möter rankning 2 

över  1 serie, vinnaren går vidare till final (förloraren får 

placering 3)

 Final – Vinnaren från semifinalen vidare till final över 1 

serie.

 Finalspelet ovan gäller både klass 1 och klass 2.

 Priser: Presentcheckar samt kontanter till alla finalister.



Sponsorer

Vi vill tacka våra sponsorer Bowltech, Storm, 

Ebonite, Kegel, SBHF samt Svenska 

Bowlingförbundet som gör det möjligt för oss 

att arrangera denna roliga ungdomstävling!


