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Kegle Cup 2022 
17. & 18. september 

I TINGBAKKEHALLEN 

 

Lidt om dette år`s turnering og regler 

 

44 hold har i år tilmeldt sig kegleturneringen. Som bekendt er der 3 spillere m/k på hvert hold, så 

132 aktive spillere skal i “ilden” den kommende weekend. Holdene er opdelt i 7 puljer a´ 6-7 hold. 

Der afvikles 5 indledende puljer lørdag og 2 søndag. 

De to bedst placerede hold fra hver af de 7 puljer, går videre til mellemrunden, som starter søndag 

ca. kl.15:25. Herfra er turneringen gået over til en cup-turnering, hvor det er “vind eller forsvind”, 

frem til finalen (se plan i programmet). 

Bliver Jeres hold blandt de 2 bedste i Jeres pulje, skal I spille igen søndag kl. 15:25. Er I ikke i 

stand til at møde frem der, SKAL I melde afbud herom så tidligt som muligt. Så giver vi nr. 3 i 

puljen chancen i mellemrunden. Husk der må max. udskiftes 1 spiller, som ikke har deltaget på 

andre hold. Dette gælder fra puljekampe til mellemrunden og frem til evt. finale. 

I puljekampene (6-7 hold) spiller alle mod alle. Det er ikke den indbyrdes kamp der er afgørende 

for puljeplaceringen, men den samlede score i alle holdets fem kampe. 

Hver spiller har i en kamp 6 kast, som kastes i rækkefølge. Det hold der er førstnævnt i planen, 

starter. 

Det giver kun point når forkeglen (den nærmest kasteren) vælter. Inden da må kuglen ikke ha´ 

været i “grøften” på sin vej. Det giver 10 point for “kongen” i midten og 2 point for øvrige kegler. 

Men husk - forkeglen skal være væltet. Det giver ikke point, hvis der kastes før keglerejserne er 

klar. Kastet giver så 0 point. Det første kast i turneringen er et prøvekast, hvis det tydeligt er aftalt 

med dommeren. Ved afvikling af et kast må banen ikke bevidst berøres med hænderne før kuglen 

er sluppet. D.v.s. man må ikke støtte med en hånd på banen før kuglen er sluppet og afsendt mod 

keglerne. 

Må en spiller melde fra midt i turneringen, med en acceptabel grund (turneringsledelsens 

afgørelse), må denne erstattes af en ny spiller, der dog ikke må have spillet på et andet hold 

tidligere i turneringen. Erstatningsspilleren må heller ikke deltage på andet hold senere. 

Finalekampen spilles anderledes end de øvrige kampe. Den spilles over 2 kampe og med skiftevis 6 

kast fra hvert hold. Det hold med højst samlet scorer i de to kampe vinder turneringen. Placering 

som nr. 1-4 afgøres mellem semifinalisterne. Som det kan ses af vedlagte præmieliste, er der 

præmie til den spiller der laver den højeste score (6 kast), lørdag og søndag. Både lørdag og 

søndag gælder konkurrencen om højeste scorer kun i puljekampene. I år bedst i puljerne 1-5 og i 

6-7. 

Vi gør opmærksom på, at præmier i form af drikkevarer ikke må nydes i hallen. 

Skulle det kedelige ske, at et hold må melde afbud, skal det ske snarest muligt til enten Preben på 

41 59 08 88 eller Peder på 21 22 13 20. 

De hold, der efter aftale, endnu ikke har betalt tilmeldingsgebyr, bedes senest ved ankomst til 

turneringen, få bragt dette i orden. Det sker ved turneringsledelsens bord. 

Der vil begge dage være mulighed for at få både sult og tørst “slået ned”. 

Turneringens sponsorer og Tingbakkehallens venner glæder sig til at se de 44 hold og deres 

fanskare, i Tingbakkehallen. Det skal lige nævnes, at parkering i skolegården er tilladt. Ellers 

parker fra Østvej siden. Tobaksrygning i hallen er i.flg. loven, ikke tilladt. 

Husk - selvom der er pæne præmier, er keglebanen kun er hyggeredskab. Det er jo kun for sjov  

Udvis venligst fairplay og hyg jer med modstanderne. 

Med venlig hilsen 

 

Tingbakkehallens venner 

Turneringsledelsen  
NB !!! 

Igen i år kan du betale med 

MobilePay og kontanter 

alle steder i hallen 

OBS !!! 

Vi kan desværre ikke 

modtage betalingskort. 

Kun kontant & MP 


