
 
 

HALTURNERINGER 

 
 

 

Firmaturnering  Halturnering 
Løvvang Bowling Centers Firmaturnering kalder vi normalt for Halturneringen, fordi den 
er åben for alle, der kan stille et 2-mandshold eller et 3-mandshold, uanset om de re-
præsenterer et firma i turneringen, en vennekreds, en forening eller andet. 
 
Historien 
Centrets Halturnering for 3-mandshold går helt tilbage til de tidlige 1970’ere og masser 
af firmaer, foreninger og andre grupper har deltaget hen over årene. Fra Sæson 
2018/2019 har vi etableret endnu en halturnering for 2-mandshold. 
 
Gode oplevelser 
Deltagelse i Halturneringerne har naturligvis et konkurrenceelement, men ud over det er 
turneringerne først og fremmest etableret for at give kolleger, vennekredse og familier et 
godt sammenhold omkring en afslappende aktivitet. 
 

 
 
Inddeling i rækker 
Vi inddeler efter bedste evne rækkerne i de to halturneringer efter styrkeforhold, så de 
deltagende spillere og deres hold oplever en så ligeværdig turnering som muligt. 
 
Rækkestørrelser og udstrækning 
Rækkerne består som udgangspunkt af 8 hold, der spiller 14 runder i en dobbeltturnering 
hver anden onsdag, med start i september og afslutning i april. 
 
Formatet i Halturneringen for 2-mandshold 
I hver kamp spiller hvert 2-mandshold 3 serier pr. person, hvor spillernes seriescorer 
lægges sammen i en serietotal og en kamptotal. Der spilles om 8 points i kampen, 3 X 2 
points for hver seriescore og yderligere 2 points for kamptotalen. Det hold, der opnår det 
største antal points, tildeles 2 matchpoints. 
 
Formatet i Halturneringen for 3-mandshold 
I hver kamp spiller hvert 3-mandshold 3 serier pr. person. De 3 spillere mødes i én serie 
spiller mod spiller, således at der opstår 9 kampe i kampen. Der spilles om 2 seriepoints i 
hver kamp, hvilket betyder at der spilles om i alt 18 seriepoints. Det hold, der opnår det 
største antal seriepoints, tildeles 2 matchpoints. 
 
Kontakt kontoret for yderligere information 
Ønsker du at vide mere om Løvvang Bowling Centers Halturneringer, så ring til kontoret 
på 96 32 72 63 eller sende dit spørgsmål til Marian Olsen på mao@lovvang.dk. 


