
 
 
 

 

 

B-72 
 

inviterer til 

KM Oslo og Akershus 2017 
 

 



 
 
 
 
 
 
. 

B-72 ønsker velkommen til Kretsmesterskapet i Oslo og Akershus 4. og 5. 
november 2017 i B-72 hallen  

Stevnet er underlagt NBTF sitt reglement og dopingbestemmelser 
Påmeldingsavgift inkluderer stevnetier 

 

 
Lørdag formiddag 
Nybegynner 10 – 100kr 
Gutter 13 – 100kr 
Jenter 13 – 100kr 
Damer C  –  140kr 
Herrer Åpen – 140kr 

Lørdag ettermiddag  
Nybegynner 12 – 100kr 
Gutter 10 – 100kr 
Jenter 10 – 100kr 
Herrer F – 140kr 
Herrer B – 140kr 

Søndag formiddag 
Nybegynner 15 – 100kr 
Herrer junior – 110kr 
Damer junior –  110kr 
Veteran åpen – 140kr 
Double åpen – 140kr per par 

Søndag ettermiddag 
Gutter 15 – 100kr 
Jenter 15 – 100kr 
Damer åpen – 140kr 
Herrer eldre junior – 130kr 
Damer eldre junior – 130kr 

Hall 
B-72 hallen, Boecksgate 7, 1473 
Lørenskog 
 
Påmelding 
Seinest 20. oktober. 
 
Vi ønsker at påmelding gjøres samlet pr 
klubb til via e-post: stevner@b72.no 
 
Startkontingent samlet per klubb til 
0531.08.06430 
 
NB! For evt. etteranmeldinger tilkommer 
ekstra avgift kr 30,- per klasse 
 
Spilleform 
Puljespill i alle klasser bortsett fra double 
som er cup. 
 
Deltagelse 
Man kan delta i en klasse per bolk + 
double åpen. 
 
Tidsskjema 
Det legges ut detaljert tidsskjema en uke 
før turneringsstart. 
 
Spørsmål 
Spørsmål kan rettes til turneringsleder 
Maria Horgen på telefon 902 92 025. 
 
Dommere 
I puljespill dømmer spillerne selv. De som 
ryker ut i puljespillet og i avsluttende 
cupspill må dømme en kamp til etter at 
de er ferdig med eget spill. 
 
Premier 
Det er premier til alle i 10-12 års 
klassene. 

Bord 
Stigabord 
 
Baller 
Stiga *** baller 
 
Kantine 
Det vil være kantine i samme bygg som det spilles. Varm og kald mat samt drikke vil være tilgjengelig. 
 
Fasiliteter 
Det er garderober og dusjer tilgjengelig for bruk under hele turneringen. 
 
Deltagelse 
Klasser med stor påmelding kan bli spilt med treer puljer – inkl. seniorklasser. 
Klasser med liten påmelding kan bli strøket eller slått sammen med andre klasser 
 
 
VELKOMMEN TIL B-72 HALLEN OG KRETSMESTERSKAP 
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