
 
 

 

I-Bowl arrangeres af Danmarks Bowling Forbund 

 

Propositioner I – Bowl 
 

 
Indledende runder spilles i ugerne 39-40-41-42-43-44-45-46 

(start mandag den 22.september | slut søndag den 16.november) 
 

Hvem kan deltage: 
Deltagere:  
 

 Skal have medlemskab i Danmarks Bowling Forbund. 
 Skal have under 191 i snit pr. 1.6.2014. 
 Herrer og damer spiller i samme række og tildeles handicap med 70 % op til 210. 
 Spillere uden snit, pr. 1.6.2014 bliver klarificeret således: 
 Har spillere ikke noget opdateret snit pr. 1.6.2014, benyttes det sidst kendte snit. 
 Ungdom, Damer og Herrer uden registreret snit tildeles snit på 150 og får handicap herudfra. 
 Der spilles 3 serier pr. slagseddel. Der kan spilles så ofte som det ønskes. 
 Læs alle regler og om præmier og nyheder på www.bowlingsport.dk 
 

 
A) Du kan købe din seddel i din klub/kreds/region eller bowlingcenter. 

B) Spilles der en anden dato end den sedlen er købt, skal udskrift fra centret vedlægges 
C) Din seddel skal spilles fra serie 1. Det vil sige det er IKKE tilladt af tage f.eks. serie 2,3,5 

ud af et samlet forløb på f.eks. seks serier. 

D) Spiller du alene skal der afleveres udskrift fra hallen sammen med sedlen. 
 

Zonefinalerne spilles senest søndag den 8. februar 2015 
Efter de 8 ugers indledende går de 24 bedste spillere i hver zone videre til zonefinalerne. 

 
I zonefinalen, som er snittællende, deltager 24 spillere som spiller 4 serier EU 3 spiller pr. bane 

Zonefinalen koster 50,- kr. pr. deltager at deltage i. 
 

I hver af de 8 zonefinaler trækkes der lod om et stk. gratis startgebyr til DM-Single/Double 

2015 i Bowl`N`Fun - Viby (Præmien er personlig og kan ikke overdrages) 
 

Lodtrækningen foretages blandt de spillere som ikke har kvalificeret sig til landsfinalen 
 

Landsfinalen spilles lørdag den 14. marts 2015 i Ballerup Bowlingcenter  
De 3 bedste spillere fra de 8 zonefinaler går videre til landsfinalen.   

 
Der ydes rejsetilskud pr. spiller som skal passere Storebælt på kr. 125,- 

Landsfinalen er gratis at deltage i. 

 
I landsfinalen som er snittællende deltager 24 spillere som spiller 6 serier EU 3 spiller pr. bane 

Kvartfinaler: 
De 8 bedste spillere fra indledende går videre til kvartfinalen og mødes: 

Kamp 1: Nr. 1 mod nr. 8 
Kamp 2: Nr. 2 mod nr. 7 

Kamp 3: Nr. 3 mod nr. 6 
Kamp 4: Nr. 4 mod nr. 5 

Der spilles vind eller forsvind bedst over en serie de 4 vindere går videre 
 



 
 

 

I-Bowl arrangeres af Danmarks Bowling Forbund 

 

 
Semifinaler: 

Kamp 5: Vinder kamp 1 mod vinder kamp 4 
Kamp 6: Vinder kamp 2 mod vinder kamp 3 

Der spilles vind eller forsvind bedst over en serie de 2 vindere går videre 
Finale: 

Kamp 7: Vinder kamp 5 mod vinder kamp 4 
Der spilles vind eller forsvind bedst over en serie 

 
 

Opgørelse af stillinger: 

For alle led gælder at slutter en eller flere spillere lige opgøres stillingen således: 
A) Spillere med mindst handicap er vinder 

B) Spilleren med højeste sidste serie er vinder, er denne lige tages serien før osv. 
C) Er alle serier lige trækkes lod 

D) I kvartfinale, semifinale og finale spilles et nyt slag (ikke rude) til en vinder er fundet 
 

Præmier i landsfinalen: 
Nr. 1  Kr. 5000,- 

Nr. 2  Kr. 3000,- 

Nr. 3-4  Kr. 2000,- 
Nr. 5-8  Kr. 1000.- 

Nr. 9-16  Gratis start ved DM-Single/Double 2015 
 

(Præmien er personlig og kan ikke overdrages) 
 

Klubkonkurrence 
 

Den klub, der sælger flest slagsedler i forhold til mulige deltagere, får 2 gratis starter til  

DM 2015, forvaltet af den vindende klub. 
 
 
 
 
 
 
 
SPØRGSMÅL VEDRØRENDE I – BOWL, RETTES TIL JMI@BOWLINGSPORT.DK 
 
I bowl  
Operatør 2014 - 2015 KBU. 


