
Forslag 2 

Forslagsstiller: STYRET OØDK 

Gjelder:  
Premiering av HU og RL 
Forslag: 

 
1. Innføre premiering av HU og RL på Kretsmesterskap Singel, Par, Parmix, Trippelmix og Lag. 
 
2. Hvis punkt 1 godkjennes: Innføre samme regler for KR og KM. 
 
Følgende regler for premiering av høyeste utgang og raskeste leg foreslås: 
  
* Fjerne kravet om minimums-deltakerantallet for å premiere HU og RL. 
* Halvere minimum premiebeløp ved lavt deltakerantall.  
Med lavt deltakerantall menes færre enn 12 single, 6 par/parmix/trippelmix. 
* Ved lavt deltakerantall dekkes premiene av arrangør, ikke via spilleavgift, og kretsandelen 
bortfaller.  
* Lavt deltakerantall gjelder ikke Lag. 
 
I Par/Parmix/Trippelmix og Lag er det kun spilleren som oppnår den høyeste utgangen som 
premieres.  
I KM Lag premieres spilleren som oppnår det raskeste leg’et. 
 
Hvis to eller flere spillere oppnår samme HU/RL avgjøres premieringen ved loddtrekning. 
 

Begrunnelse: 
 
Premiering av HU og RL bør gjelde uansett turnering og deltakerantall. 
 
Hvis forslag 2 vedtas foreslås følgende endringer i statuttene for Kretsmesterskap og 
Kretsrankingturneringer: 
 
Høyeste utgang og raskeste leg premieres i hver klasse i singel, par, parmix, trippelmix og lag.  
Normalpremiering er lik spilleavgiften. 
Premiene reduseres til halv spilleavgift i følgende tilfeller: 
Singel: Hvis færre enn 12 spillere. 
Par, parmix og trippelmix: Hvis færre enn 6 deltagende par/parmix/trippelmix-lag. 
I disse tilfelle skal premieringen av høyeste utgang og raskeste leg dekkes av arrangøren og ikke via 
spilleavgiften, og kretsandelen bortfaller. 
I par, parmix og trippelmix er det kun spilleren som oppnår høyeste utgang som premieres. 
I KM lag er det kun spilleren med  høyeste utgang og/eller raskeste leg som premieres. 
Hvis flere spillere oppnår raskeste leg og/eller høyeste utgang, avgjøres premieringen ved 
loddtrekning. 
Uavhentet premie ved turneringsslutt tilfaller arrangør. 
 
Gjelder kun kretsmesterskapene: 
 
Minnepremier: 
Minnepremier til de 3 beste spillerne, parene, lagene i hver klasse. 
   (forutsetter at forslag 4 blir vedtatt). 
Kretsen holder minnepremier. 
   (forutsetter at forslag 5 blir vedtatt). 

 


