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Side 1 

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST 
 
Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. 
 

Følgende turneringsformer udbydes: 
                     6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (Region Øst Divisionerne) –  
                     (Tidligere 2div og serier) 
                     3-mands holdturnering for damehold og for herrehold (Region Øst Rækkerne) 
                     2-mands holdturnering for ungdomshold (Region Øst Ungdomsrækkerne) 
                   3-mands holdturnering for mixhold (Region Øst Mix-rækkerne) 
 
For alle turneringsformer er Danmarks Bowling Forbunds spilleregler gældende. 
(Dog er Region Øst Rækkerne og Region Mix-rækkerne undtaget for Spærring af spillere på Ét turnerings-
hold, Altså man må gerne deltage på et divisionshold lørdag og et rækkehold søndag) 
 
Hver turneringsform er inddelt i det efter holdtilmeldingen nødvendig antal divsioner/rækker og puljer.  
Trækkes et hold inden turneringens afslutning, hæfter klubben for kampgebyret resten af sæsonnen.  
Holdene placeres, så vidt det er muligt, i puljerne med hensyn til geografien 
 
Nye hold i turneringen placeres principielt i nederste rangerede serie/række. 
Hvis det sportslig taler herfor, kan ledelsen af Landsudvalg Region Øst placere et nyt hold højere, indenfor 
den nederste 1/3 af den pågældende turneringsform. 
 

Propositioner for Region Øst Divisionerne (Tidligere 2 div og Serier) 
Region Øst divisionerne afvikles som en dobbeltturnering for 6-mandshold, samt et eventuelt slutspil.  
 
I Region Øst divisioner (gældende fra 2. division) stiller spillerne op og spiller holdvis 2x3-mandshold 4 serier 
AM. Alle kampe afvikles som trioer, med direkte modstander pr. banesæt. 
 
I divisionerne (6- mandshold – 2 trioer) vil der blive flyttet efter nedenstående skema 
 

Trio Bane 1-2 Bane 3-4 

Serie 1 A1 – B1 A2 – B2 

Serie 2 B2 – A1 B1 – A2 

Serie 3 A2 – B2 A1 – B1 

Serie 4 B1 – A2 B2 – A1 

A=hjemmehold – B=udehold. Hjemmeholdet bytter banesæt efter 2. serie og udeholdet efter 1. og 3. serie. 
 
Der spilles om 2 point pr. banesæt plus 2 point for samlet kegler i hver serie. Ved uafgjort tildeles 
hvert hold 1 point. Der spilles derfor om i alt 6 point pr. serie og 24 point i alt pr. kamp. 
Hver klub må deltage med et eller flere hold i Region Øst divisionen.  Der kan dog kun deltage et hold fra 
hver klub i hver pulje. 



 
 

 

 

 
ØST UDVALG 

Aktivitetskoordinator Tim Høst 
oest-akti@bowlingsport.dk 

Tlf. 40 35 34 03 
www.bowlingsport.dk 

 
Side 2 

 
 

Propositioner for Region Øst rækkerne 
 
Region Øst rækkerne afvikles som en dobbeltturnering for 3-mandshold, samt et eventuelt slutspil. 
 
I Region Øst Rækkerne stiller spillerne op og spiller holdvis 1x3-mandshold 4 serier AM. Alle kampe afvikles 
som trioer, med direkte modstander pr. banesæt.  
I rækkerne vil der ikke blive flyttet til andet banesæt, kampens 4 serier afvikles på samme banesæt. 
 
Der spilles om 2 point pr. serie plus 2 point for samlet keglefald efter endt spil. Ved uafgjort tildeles hvert 
hold 1 point. Der spilles derfor om i alt 2 point pr. serie og 10 point i alt pr. kamp. 
 
Hver klub må deltage med et eller flere hold i Region Øst Rækkerne. En klub kan have flere hold i samme 
pulje. Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1 og hold 2. Hold med nummer, vil ved op-/nedrykning af 
spillere blive betragtet som højere liggende end hold med større nummer. 
 

 

Propositioner for Region Øst Mix-rækkerne 
 
Region Øst Mix-rækkerne afvikles som en enkeltturnering for 3-mandshold, inddelt efter holdtilmeldingen 
nødvendige antal rækker og puljer. Turneringen afvikles i kamprunder, dvs. alle kampe i en runde spilles sam-
tidig i samme hal. Det tilstræbes at runderne placeres således at alle hold får mindst 1 kamp i sin hjemmehal. 
 
I Region Øst Mix-rækkerne stiller spillerne op og spiller holdvis 1x3-mandshold 4 serier AM. Alle kampe afvik-
les som trioer, med direkte modstander pr. banesæt.  
I Mix-rækkerne vil der ikke blive flyttet til andet banesæt, kampens 4 serier afvikles på samme banesæt. 
 
Der spilles om 2 point pr. serie plus 2 point for samlet keglefald efter endt spil. Ved uafgjort tildeles hvert 
hold 1 point. Der spilles derfor om i alt 2 point pr. serie og 10 point i alt pr. kamp. 
 
I Region Øst Mix-rækkerne skal det spillende hold hele tiden være et mix-hold uagtet eventuel løbende ud-
skiftning. 
 
Har en spiller først spillet på et mix-hold, er denne låst til holdet i resten af pågældende mix-turnering. 
 
Har en klub flere Mix-hold tilmeldt, end det antal rækker/puljer der oprettes, vil klubbens hold 1 og 2 blive 
placeret i Mix-række 1, hold 3 og 4 i Mix-række 2, hold 5 i Mix-række 3 hvis der eksempelvis er 3 Mix-rækker 
og klubben tilmelder 5 hold. 
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Side 3 

Propositioner for Region Øst Ungdomsrækkerne 
 
Turneringen udskrives for 2-mandshold + max. 1 reservespiller pr. runde.  
Der spilles så vidt muligt i en ren puslingerække og en ungdomsrække for juniorer/ynglinge og evt. puslinge. 
 
Hver række består, hvis dette er muligt, af 6 hold, som spiller i samme hal, og spiller 1 serie amerikansk spil-
lemåde (AM) mod hver modstander i hver runde.  
Der gives 2 point for hver vundet serie. 1 point for uafgjort og det hold, som opnår flest kegler i hver runde 
får 2 point yderligere.  
 
Ved ændring af hold i den enkelte række spilles således: 
Ved 7 hold i rækken spilles stadig 1 serie mod hver modstander pr. runde, hvilket giver 6 serier pr. runde. Der 
spilles stadig 2 runder i hvert holds hjemmehal. 
Ved 5 hold i rækken spilles stadig 1 serie mod hver modstander samt 1 udligningsserie, hvor alle i sidste serie 
spiller alle mod alle og der giver 5 point til det højeste resultat, 4 point til det næsthøjeste resultat osv. Der 
gives ikke 2 ekstra point for flest kegler i rækker med 5 hold. 
Ved 4 hold i rækken spilles der 1 serie mod hver modstander 2 gange i hver runde. Hvilket i alt giver 6 serier 
pr. spiller pr. runde. Der gives stadig 2 point ekstra for det højeste antal kegler. Der spilles 2 runder i hvert 
holds hjemmehal. 
 
Dette giver i alt 5 serier pr. spiller pr. runde eller i alt 10 serier i alt pr. hold pr. runde. Hver runde betragtes 
som 1 kamp og der kan ikke skiftes midt i en serie. Der spilles 2 runder i hvert holds hjemmehal.  Der spilles 
ikke i neutrale haller 
Det er ikke muligt at flytte kampe, da alle hold spiller i samme runde. Turneringskampene placeres ikke i uge 
42 og uge 6-9 af hensyn til skolernes ferier. 
 
En spiller kan altid rykkes op fra et af klubbens lavere hold til et højere liggende hold. Dog må en spiller kun 
spille på et hold den samme spilleweekend. 
En spiller, der har deltaget på en klubs højere liggende hold, kan først deltage på et lavere hold, hvis spille-
rens tidligere hold, samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en turneringskamp. 
 
En ungdomsspiller som spiller i Region Øst division og rækkerne for senior, kan ikke samtidig spille i ung-
domsturneringen. (Region Øst Mix rækkerne er dog undtaget, og man må gerne spille denne, samtidig med 
ungdomsturneringen). 
 
Der spilles i klubbens officielle klubbluse. Ved manglende klubbluse tæller den pågældende spilers kegler 
ikke. 
 
Ungdomsrækkerne er opdelt efter alderskriterier. Placeringen af hold i ungdomsrækkerne afgøres af en af 
Aktivitetskoordinatoren nedsat ungdomsturneringskomite. Holdene placeres med hensyn til geografien og så 
vidt det er muligt efter spillernes snit på det tilmeldte hold. 
 
Der spilles om guld, sølv og bronze i hver række.  Står 2 hold eller flere hold lige i points, er det antallet af 
faldne kegler, der er afgørende. 
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Side 4 

Pointsystem, medaljer samt op- og nedrykning af hold 
Turneringen afgøres ved pointsystem. Der gives 2 point for hver vundet serie, 1 point til begge hold for en 
uafgjort serie og 0 point for tabt serie. Ved uafgjort serie er det alene keglefaldet der er ens. 
Med undtagelse af Region Øst serierne får det hold som har opnået det højeste samlede keglefald efter endt 
spil yderligere 2 point. Hvis de samlede keglefald er ens tildeles 1 point til begge hold. 
Står 2 eller flere hold lige i point ved turneringens afslutning, er indbyrdes kampe (point og keglefald) afgø-
rende for placeringen, derefter totalt keglefald.  

 
Medaljer 
Ved turneringens afslutning uddeles der guld, sølv og bronzemedaljer i hver enkelt pulje i hver division, 
række, mix-række samt ungdomsrække.  
 
Det hold, der opnår flest point i en pulje, er nummer 1. Øvrige hold placeres som nr.2, 3, 4 osv. i forhold til 
opnåede point. Vinderholdet i hver pulje i en serie eller række rykker op i nærmeste division eller række (evt. 
parallel pulje). 
 
Har vinderholdets klub i forvejen et hold i alle puljer i oprykningsserien rykker næst placerede hold op.  
Sidst placerede hold i en pulje rykker ned i nærmeste serie eller række, normalt til tilsvarende pulje. 

 
Op-/nedrykning af spiller 
Med undtagelse af Region Øst Rækker og Region Øst Mix-rækkerne, kan en spiller ikke i samme uge deltage i 
turneringskampe på mere end ét hold. 
 
Hvis en serie/række er opdelt i flere puljer, vil puljer i samme serie/række blive betragtet som liggende paral-
lelt, dvs. den parallelle pulje vil ikke blive betragtet som lavere liggende. 
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Side 5 

Bestemmelser for DBwF Region Øst Pokalcup. 
 
 

1. Region Øst Pokalcup udskrives som en åben turnering for alle klubber under DBwF Region Øst. Tur-
neringen afvikles efter cupsystemet og omfatter en herre og damerække. 
En spiller må ikke deltage på mere end ét hold i samme sæson. Dette gælder også ved klubskifte. 
 

2. Holdene skal være rene klubhold, hver på 3 spillere. I hver kamp spilles 3 serier AM, hvorefter vinde-
ren er det hold med det største samlede keglefald. Skulle holdene opnå samme keglefald, spiller 
holdne, (de spillere som sluttede sidste serie) en ny 9+10 rude indtil der er fundet en vinder. 
 

3. Turneringen opdeles i et skematisk modul, hvor holdene efter lodtrækning, placeres i puljer, og vin-
deren af hver pulje går videre i turneringen. Lodtrækningen foretages ved sæsonstart, hvorefter det 
øvrige kampprogram vil fremgå af det skematiske modul, som før lodtrækning vil være forsynet med 
kampdage og tidspunkter. 

 
4. Turneringen respektive rækker afvikles i hele omgange og samme hal. 

 
5. Anmeldelse af deltagelse i turneringen indsendes af klubberne samtidig med den øvrige holdtilmel-

ding til den nye sæson. 
 

6. Tilmeldingsafgiften fastsættes af Ledelsen under DBwF Region Øst. 
 

7. Aktivitetsteamsene i den hal hvor omgangene spilles, sørger for turneringsdommere. 
 

8. Turneringen tilrettelægges og administreres af DBwF Region Øst Aktivitetsudvalg. 

 
 


