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Side 1 

Rødovre 13. januar 2019 

Til Klubber med hold i Landspokalen DBwF Øst.  
 
 
Vedr.: Lodtrækning til puljer i landspokalen 2018/2019.    

 
Lodtrækning til puljer i landspokalen 2018/2019 vil blive foretaget 

 

søndag den 20. januar 2019 ca. kl. 11:45 
 
I Bowl´n´fun, Næstved, Erantisvej 38, 4700 Næstved. 
 
Der er i år tilmeldt 4 damehold & 10 herrehold, Holdene kan ses i nedenstående liste. 
 
Startlisten til 1. runde vil blive fremsendt umiddelbart efter lodtrækningen, og ligeledes blive lagt på 
forbundets hjemmeside. 

 

Herrer         

S.A.S Sporvejene BK 

  
BK Center Slagelse Bowling Club 

  
BK Sisu Køge 75 

  
Pin-Crackers Ravnsborg 

  
IF32 Bowling Suså Bowling Club 

     

     

Damer         

S.A.S Køge 75 

  
BK Center Ravnsborg 

 
 
 
Indledende runder spilles i Glostrup Bowling Center lørdag den 9. februar og søndag den 10. februar 
2019. 
 
  Med sportslig hilsen 

 

Michael Pedersen 
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Side 2 

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Lands-
dækkende turneringer 

3. Landspokalturneringen  
 

3.1 Landspokalturneringen  

• Landspokalturneringen er en åben turnering for femmandshold. 

• 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 til-

melde 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.  

 

3.2 Disciplin i Landspokalturneringen  

• 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. (se nedenstående fra Spillereglerne, side 2) 

 

3.3 Landspokalfinalen  

 

• Landspokalfinalen foregår på en af DT-udvalget fastlagt dag og udpeget hal, skif-

tevis 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 femmandshold.  

• Semifinaler for damer og herrer med deltagelse af fire hold forudsætter en tilmel-

ding 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.  

 

3.4 Medaljer  

• Vinderen Landspokalfinalen er danmarksmestre og modtager DIF’s mesterskabs-

medalje og Forbundets mesterskabsplaquette i guld. Taberen modtaget Forbundets 

sølvmedaljer. Semifinalernes to tabende hold modtaget Forbundets bronzemedaljer. 
 


