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Side 1 

Til Klubberne under Danmarks Bowling Forbund ØST 
 
I forbindelse med afslutningen af DBwF´s turnering 2019-2020 planlægges afvikling af de sidste kampe. 
 
Disse kampe vil blive spillet i perioden 22. august 2020 til 20. september 2020. 
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke booket baner i hallerne i region Øst til afvikling af disse kampe. 
 

Vi skal inden 26. juni 2020 have besked om jeres klub har hold, der ikke deltager i de 
resterende kampe. 
 
Vedhæftet findes en foreløbig plan for manglende kampe, denne er kun til orientering. 
 

Planen er en midlertidig plan, og der kan derfor komme mange ændringer efterhånden som vi får mel-
dinger fra klubber og haller. Kampenes dato og tidspunkt er først endelig når dette fremgår af bow-
lingportalen. 
 
 
Forbundets bestyrelse har besluttet at resten af sæsonen kan spilles færdig under nedenstående rammer. 
 

1. Kampe planlægges til afholdelse uge 34-38. Klubberne opfordres til at flytte kampe til afholdelse før uge 34 så-

fremt hallerne er åbne. Flytning af kampe skal fortages af hjemmebaneklubben, og skal ske via kampflytningsske-

maet på https://bowlingsport.dk/kampflytning/ 

2. I specielle tilfælde KAN der gives dispensation til at spille telefonkamp, hvis afstanden mellem de 2 klubbers 
hjemmebane overstige 75 km (Som udgangspunkt kampe på Bornholm) Ansøgning skal sendes til  
oest-akti@bowlingsport.dk eller telefon 2671 8445. 

3. Op- og nedrykningsregler for atleter suspenderes og der kan spilles på flere hold. (Op- og nedrykning af hold mel-
lem rækker/divisioner fastholdes efter endt turnering) 

4. Nulstilling af spillede kampe ved trækning af hold er suspenderet. Det betyder, at allerede spillede kampe fasthol-
des med det opnåede resultat. 

5. Såfremt et hold på forhånd meddeler ikke at ville spille resten af kampene, skal modstander spille kampen på egen 

hjemmebane og indberette fuld point inklusive kegler. Der skal således kun bestilles banesæt (normal / 2) eller til 

det der passer den aktuelle række. Kampen kan spilles i træningstid m.m. hvilket betragtes som kampflytning. 

Flytning kan ske med kort varsel via kampflytningsskemaet på https://bowlingsport.dk/kampflytning/, og skal for-

tages af hjemmebaneklubben. 

Såfremt begge hold melder fra til afslutning af turnering opnår ingen af holdene point i den pågældende kamp. 

Ved egen kamp uden modstander spilles der ikke amerikansk i kampe med doubler. Der rykkes baner efter hver 
serie. 

6. Hold der afmeldes inden 26. juni 2020 er fritaget for baneleje til resterende kampe  

7. Der gives mulighed for (ved klubskifte) at spille sæsonen færdig for gammel klub. 
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Side 2 

8. Kampe tabes såfremt der ikke sker fremmøde til planlagt kamp (ligesom i dag) jf. spillereglernes § 12 og § 13, ba-
neleje afregnes som vanligt med forbundet. 

9. Vi opfordrer selvfølgelig vores klubber til at møde op i ens klubdragt, men der er klubber hvor der spilles i flere for-

skellige klubdragter på forskellige hold. Dette kan give udfordringer i forbindelse med afslutning at sæsonen 

2019/2020 - hvis en klub har flere afbud på grund af ferie. Det er Forbundets bestyrelses holdning, at man må 

strække sig langt for at hjælpe klubberne igennem resten af denne sæson, hvilket vil sige, at der gives dispensation 

til, at der spilles i 2 forskellige klubdragter på samme hold. 

10. Holdningen er at forbud mod balancehuller i kugler pr. 1. august udsættes. Da vi i denne situation ikke har den 

normale sommerpause, kan der være spillere, som ikke kan nå at få deres kugler gjort lovlige med hensyn til ba-

lancehullet. Bestyrelsen vil dispensere for denne regel (ved danske aktiviteter) indtil videre. Der bliver meldt en 

frist ud på et senere tidspunkt, når der er overblik over, hvor lang tid de forskellige Proshops skal bruge for at 

komme i mål. 

 
Øst pokalcup finalerunden, som skulle have været spillet 22. marts, er ikke planlagt endnu, men vil blive planlagt senere. 
 
 
 
 

På sportslig hilsen 

 
Michael Pedersen 

Aktivitetskoordinator  

 


