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08/2017

Indledning
Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. ”Bestemmelser for Forbundets turneringer” af:




Danmarksturneringens niveau I
Landspokalturneringen
Ungdomsligaen

(jf. kapitel 2, § 3)
(jf. kapitel 2, § 3)
(jf. kapitel 3, § 8)

Den overordnede opbygning af Forbundets landsdækkende turneringer fremgår af ”Bestemmelserne for Forbundets turneringer” kapitel 2 og 3.
Propositionerne for Danmarksturneringens niveau I og Landspokalturneringen fastsættes af
DT-udvalget jf. bestemmelserne § 7, mens propositionerne for Ungdomsligaen fastsættes
ungdomsudvalget jf. bestemmelserne § 10.
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1.

Danmarksturnerings niveau I
1.1

Danmarksturnerings niveau I






1.2

Disciplin i Danmarksturneringens niveau I




1.3






Hver double møder modstanderen over en serie. Det giver tre separate
kampe i hver serie.
Der uddeles for hver doublekamp 2 point for vundet serie, 1 point for en
uafgjort serie og 0 point for en tabt serie.
Seriens totale keglefald for hele seksmandsholdet tildeles ligeledes 2 point for en vundet serie, 1 point for en uafgjort serie og 0 point for en tabt
serie.
Der spilles således om i alt 48 point pr. kamp.

Holdkort



1.5

Der spilles seks-mandshold med én reserve.
Der spilles seks serier pr. kamp.
Der er afsat tre timer til den enkelte kamp.

Opdeling af seks-mandsholdet i tre doubler og pointfordeling


1.4

Danmarksturneringens niveau I omfatter Ligaen og 1. division for både
herrer og damer.
Danmarksturneringens niveau I gennemføres som en dobbeltturnering
hvor hvert hold i hver række møder hinanden i én hjemme- og udekamp.
Der er afsat tre timer pr. kamp.
Ligaen og 1. division for herrer består af 10 hold i hver række.
Ligaen og 1. division for damer består af 8 hold i hver række.

For at sikre, at ingen af holdene har en taktisk fordel før kampen, skal
hvert hold aflevere hver sin scoretavle i udfyldt stand, hvad angår eget
hold, til dommeren senest 15 minutter før kampstart og gerne samtidig.
Eller som minimum udveksler holdlederne udfyldt scoretavler senest 15
minutter før kampstart.

Spillenøgle


Kampe i Ligaen og 1. division afvikles efter følgende spillenøgle:
Bane 1 & 2 Bane 3 & 4 Bane 5 & 6
Serie 1

A1 – B1

A2 – B2

A3 – B3

Serie 2

B2 – A3

B3 – A1

B1 – A2

Serie 3

A2 – B3

A3 – B1

A1 – B2

Serie 4

B1 – A1

B2 – A2

B3 – A3

Serie 5

A3 – B2

A1 – B3

A2 – B1

Serie 6

B3 – A2

B1 – A3

B2 – A1

A = hjemmehold – B = udehold

3

1.6

Udskiftningsregler


1.7

Op- og nedrykning efter færdigspillet sæson






4

Forbundets landsdækkende spilleregler § 17 er gældende Danmarksturneringens niveau I. Udover de landsdækkende spilleregler gælder
følgende for kampe i Ligaen og 1. division:

Efter scoretavlens aflevering og inden kampstart, sker en udskiftning af en atlet efter samme regler som udskiftning under
kampen. Atleten skal skiftes direkte ud med en person, der er
opført som reserve på scoretavlen. Skulle den udskiftede atlet
ikke indtræde senere i kampen, vil det betragtes om at vedkommende ikke har deltaget i kampen.

Reserven og/eller en tidligere udskiftet atlet kan indtræde i kampen på et senere tidspunkt på et af holdets tre doubler. Der kan
således kun gennemføres en udskiftning ad gangen. Udskiftningerne må ikke have karakter af, at der ændres på doublerne
mellem serierne.

DT-udvalget afgør alle spørgsmål i forbindelse med op- og nedrykning af
hold i Danmarksturneringens niveau I.
I tilfælde af pointlighed mellem to hold afgøres placeringen jf. Forbundets
spilleregler § 32, stk. 1.2.
Ved op- og nedrykning tages der udgangspunkt i følgende:
1.1
Nedrykning fra Ligaen sker hvert år med to hold, således at de to
laveste placerede hold efter grundspillet rykker ned i 1. division.
1.2
Vinderen af 1. division vest og 1. division øst rykker op i Ligaen.
1.3
Nedrykning fra 1. division foregår generelt med fire hold, således
at de to laveste placerede hold i henholdsvis 1. division Vest og
1. division Øst rykker ned i 2. division Vest og Øst (Danmarksturneringens niveau II). Såfremt de to hold, der rykker ned fra
Ligaen er fra samme landsdel, vil dette medføre tre nedrykkere
fra 1. division i den pågældende landsdel. Modsvarene vil dette
betyde, at der kun bliver én nedrykker fra den anden landsdel.
1.4
Uanset hvordan DBwF Øst og DBwF Vest tilrettelægger Danmarksturneringens andet niveau, skal dette ske på en sådan
måde, at der ved sæsonafslutning sker oprykning af to hold fra
henholdsvis 2. division øst til 1. division øst og 2. division vest til
1. division vest, uanset om oprykning sker direkte efter en ordinær turnering, eller efter et slutspil.
1.5
Er der kun én række i 2. division, vil der kun være én oprykker til
1. division i den pågældende landsdel. Dette medfører så kun én
nedrykker fra 1. til 2. division i den pågældende landsdel, med
mindre der er to nedrykkere fra Ligaen til 1. division i landsdelen.
Ved ”sammenstød” mellem to eller flere hold fra samme klub i forbindelse
med op- og nedrykning tages der udgangspunkt i følgende:
1.1
Hvis en klubs hold har vundet oprykning til Ligaen eller 1. division
og klubben allerede har et hold i denne række, vil det hold, der
har vundet oprykning ikke kunne rykke op. Oprykningspladsen



2.

Særlige propositioner for Ligaen
2.1

Valg af olieprofiler i grundspillet
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overtages af det bedst placerede hold, som ikke allerede har et
hold i den række, der skal rykkes op i.
1.2
Da en klub kan have et hold i både Ligaen og 1. division, kan det
forekomme, at en klubs hold tvangs nedrykkes. Dette vil f.eks.
ske hvis en klubs hold rykker ned fra Ligaen til 1. division og klubben i forvejen har et hold i 1. division. Det medfører, at klubbens
hold i 1. division tvangs nedrykkes til 2. division i Danmarksturneringens niveau II.
I ganske ekstraordinære situationer gælder følgende:
1.1
Et hold kan ikke slippe for nedrykning, såfremt andre hold i turneringen trækkes.
1.2
Har et hold vundet retten til oprykning, skal holdet rykke op.
1.3
Ved ekstraordinære situationer vedrørende op- og nedrykning til
og fra eller i Danmarksturneringens niveau I, afgør DT-udvalget
alle spørgsmål om eventuel op- og nedrykning, der eventuelt
kan afgøres ved, at der spilles en eller flere oprykningskampe.
Vilkår og priser m.m. fastsættes af DT-udvalget.

Hjemmeholdet skal vælge en grundprofil senest 19. august for alle hjemmekampe. Overholdes tidsfristen ikke vælger DT-udvalget en grundprofil
for holdet.
Den valgte grundprofil kan ændres med 3 ugers varsel til den enkelte
kamp. Modtages der ingen ændring senest 3 uger før den enkelte kamp
anvendes den af hjemmeholdet valgte grundprofil.
Der kan vælges mellem følgende otte World Bowling profiler:

London (44 ft.)

Athens (40 ft.)

Tokyo (42 ft.)

Montreal (41 ft.)

Rome (41 ft.)

Seoul (39 ft.)

Los Angeles (38 ft.)

Atlanta (38 ft.)

Melbourne (37 ft.)

Stockholm (36 ft.)
Der kan vælges mellem pumpetryk 40, 45 og 50 på alle profilerne.
Olieprofilerne kan downloades og vælges via link på Forbundets hjemmeside.

2.1

Slutspil i Ligaen








2.2

Ligaen afsluttes med et slutspil over én weekend
De fire bedste hold fra grundspillet mødes i en semifinale om lørdagen.
Vinderen fra grundspillet vælger selv om det vil møde nummer tre eller
fire fra grundspillet i semifinalen. Den anden semifinale er dermed sat
automatisk.
Vinderen skal meddele sit valg til modstanderen, DT-udvalget samt administrationen senes på ugedagen efter afslutningen af grundspillet.
Vinderne af semifinalerne spiller finale om søndagen. De to hold, der ikke
går videre efter semifinalen modtager Danmarks Bowlingforbunds bronzemedaljer.
Vinderen af finalen søndag er Danmarksmestre og modtager DIF’s mesterskabsmedaljer og Forbundets mesterskabsplaquette i guld, og
nummer to modtager DBwF’s sølvmedalje.

Slutspillets gennemførsel




Både semifinalen og finalen afvikles over to kampe af seks serier.
Kampene gennemføres efter samme spillenøgle og pointsystem som
grundspillet. Der medtages ingen point hverken i semifinalen eller finalen.
De to kampe i semifinalen og finalen gennemføres som to separate
kampe.

Efter hver kamp tildeles to matchpoint til det hold der har opnået
flest kamppoint. Ved uafgjort tildeles begge hold et matchpoint.
Det hold, der har flest matchpoint efter de to kampe har vundet.

En kamp i både semifinalen og finalen stoppes, når det ene hold
med sikkerhed har opnået 25 kamppoint og som følge heraf, vil
få tildelt to matchpoint for vundet kamp. Kampen kan ikke afbrydes midt i en serie.

Hvis det hold der har vundet kamp 1, opnår 24 kamppoint efter
tre serier i kamp 2, kan denne stoppes, da holdet dermed er garanteret 1 matchpoint for kampen og dermed 3 matchpoint i alt.

Har begge hold lige mange matchpoint efter de to kampe, spilles
en ekstra og afgørende serie om yderligere to matchpoint, med
følgende fordelingsnøgle:
Bane 1 & 2

Bane 3 & 4

Bane 5 & 6

A1 – B1

A2 – B2

A3 – B3

A = hjemmehold – B = Udehold
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Denne ekstraserie er en forlængelse af kamp to, så de udskiftninger der er gennemført i løbet af kamp to er gældende.
Der kan ikke flyttes atleter rundt mellem de forskellige doubler
inden ekstraserien, dog kan udskiftning foretages, som normalt
mellem to serier.
I ekstraserien spilles der om otte kamppoint.



2.3

Olieprofil i slutspillet


3.

Olieprofil for kampene i både semifinalen og finalen vælges af DTudvalget og meddeles til klubberne inden grundspillet er afsluttet.

Landspokalturneringen
3.1

Landspokalturneringen








3.2







3.3

De indledende runder i Landpokalturneringen gennemføres i henholdsvis
Øst og Vest, hvor de tilmeldte hold mødes indbyrdes efter lodtrækning.
Hver kamp består af 3 serier AM.
Kampene gennemføres på ét banesæt med direkte modstander.
Alle 3 serier spilles på samme banesæt.
Det samlet keglefald over de 3 serier afgør kampens vinder.
Ved ens samlet keglefald over alle 3 serier, henvises til spillereglernes
§ 32, stk. 1 og stk. 1.2.

Landspokalfinalen





3.4

Landspokalturneringen er en åben turnering for fem-mandshold.
Turneringen gennemføres som en landsomfattende cupturnering, der er
åben for samtlige klubber tilknyttet Danmarks Bowling Forbund.
Turneringen omfatter en dame- og en herre række.
Hver klub kan maksimalt tilmelde ét hold i hver række.
Holdene skal være rene klubhold.
En atlet kan ikke deltage på mere end ét landspokalhold i løbet af en
sæson uanset klubskifte midt i sæsonen.
Alle deltagende atleter skal være fyldt 15 år.

Disciplin i Landspokalturneringen
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Hvis holdene opnår lige mange kamppoint i ekstraserien, er det
højeste keglefald i ekstraserien der er afgørende. Hvis keglefaldet
i ekstraserien ender lige, henvises der til spillereglerne § 32 stk.
1.2. der er afgørende for vinderen.

Landspokalfinalen foregår på en af DT-udvalget fastlagt dag og udpeget
hal, skiftevis i landsdelene.
Til afsluttende semifinale og landsfinale går de to bedste hold i Øst og
Vest videre. Disse fire hold mødes efter lodtrækning i to semifinaler, og
de to vindende hold spiller om Det Danske mesterskab for fem-mandshold.
Semifinaler for damer og herrer med deltagelse af fire hold forudsætter
en tilmelding af minimum 20 hold, ellers gennemføres semifinalen pr.
landsdel, en i Øst og en i Vest, hvor kun de 2 vindere går videre til
landsfinalen.

Medaljer



4.

Vinderen Landspokalfinalen er danmarksmestre og modtager DIF’s mesterskabsmedalje og Forbundets mesterskabsplaquette i guld. Taberen
modtaget Forbundets sølvmedaljer. Semifinalernes to tabende hold
modtaget Forbundets bronzemedaljer.

Ungdomsligaen
4.1

Henvisning


Der henvise p.t. til propositionerne som findes på hjemmesiden under
”bowling for alle” under ”ungdom”.

Gennemgået på bestyrelsesmøde den 06.05.2017

X.

Ændring af propositionerne efter offentliggørelse
I henhold til Forbundets love § 15, stk. 6 har bestyrelsen grebet ind i processen i forbindelse
med ændring af propositionerne for Danmarksturneringen forud for sæson 2017/18, herunder
særligt propositionernes afsnit 2, pkt. 2.1 om valg af olieprofiler i Ligagrundspillet.
I.

Gennemgang af beslutningsprocessen
Gennemgangen afdækker flere misforståelser, fejlagtig information og i et enkelt tilfælde
manglende referat for et møde i DT-udvalget og dermed manglende dokumentation for centrale beslutninger i forløbet.
Efter gennemgangen finder bestyrelsen beslutningsprocessen for mangelfuld og ikke i overensstemmelse med Forbundets Code og Conduct om en åben og transparent proces. På den
baggrund har bestyrelsen med hjemmel i Forbundets love § 15, stk. 6, fundet det nødvendigt,
at gribe ind i den tilsidesættelse af Forbundets Code og Conduct, der har fundet sted.
Bestyrelsen har derfor fundet det nødvendigt, at korrigere for de utilsigtede ændringer, der er
sket med afsæt i de mange misforståelser og fejlagtige informationer i beslutningsprocessen.
Kapitel 2, afsnit 2.1 første punk er ændret fra: ”Hjemmeholdet skal vælge en oliprofil
senest 15. august for alle hjemmekampe i første sæson halvdel. Den valgte olieprofil kan
så igen ændres til anden halvdel af sæsonen (fra 1. januar), ved at meddele den nye profil
senest 15. december” til ”Hjemmeholdet skal vælge en grundprofil senest 19. august for
alle hjemmekampe. Overholdes tidsfristen ikke vælger DT-udvalget en grundprofil for holdet. ”
Kapitel 2, afsnit 2.1 andet punkt er ændret fra: Overholdes første tidsfrist ikke vælger DTudvalget en olieprofil, som der skal spilles på, og den kan ikke ændres før 15. december.
Ændrer klubben ikke olieprofil 15. december spiller der på den olieprofil, der er valgt til
første halvår” til ”Den valgte grundprofil kan ændres med 3 ugers varsel til den enkelte
kamp. Modtages der ingen ændring senest 3 uger før den enkelte kamp anvendes den af
hjemmeholdet valgte grundprofil”.

II.

Opdatering af olieprofiler
Bestyrelsen har endvidere fundet det nødvendigt at justere de otte profiler der kan vælges
imellem, således at de er i overensstemmelse med World Bowlings profiler med samme navn.
I den forbindelse udgår profilerne Athens (40 ft.) og Rome (41 ft.) mens profilerne London (44
ft.) og Melbourne (37 ft.) indsættes.
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XX.

Redaktionelle ændringer efter offentliggørelse
I henhold til Forbundets love § 9, stk. 4.1.2 er følgende redaktionelle ændringer gennemført
efter offentliggørelse af propositionerne.
I.

Oprykning til 1. division
Oprykningsreglen fra 2. til 1. division jf. kapitel 1.7, pkt. 1.4 er ændret redaktionelt for at være
i overensstemmelse med de forskellige tilrettelæggelser af Danmarksturneringens andet niveau, der er valgt i henholdsvis DBwF Øst og DBwF Vest.
Kapitel 1.7, pkt. 1.4 er derfor ændret fra: ”Vinderen af 2. division Øst (A+B) rykker op i
1. division og vinderne af 2. division Vest (A+B) rykker op i 1. division Vest. ” til ”Uanset
hvordan DBwF Øst og DBwF Vest tilrettelægger Danmarksturneringens andet niveau, skal
dette ske på en sådan måde, at der ved sæsonafslutning sker oprykning af to hold fra
henholdsvis 2. division øst til 1. division øst og 2. division vest til 1. division vest, uanset
om oprykning sker direkte, efter en ordinær turnering eller efter et slutspil”
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