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Oktober 2019 

Til klubber og spillere 
 
 

Vi er en gruppe personer som via bowleren.dk gerne vil bidrage til fortællingen om 
bowlingens historie gennem årene. 
 
Da bowlingen for alvor gjorde sit indtog i midten af 1960’erne, var nutidens teknologi ikke 
tilgængelig. Det var en hel anden verden, som vi også forsøger at gengive. 
 
Fortællingen tog sin begyndelse i foråret 2014 med scanning af bowlingblade. Herfra en tak 
til de mange der bidrog med sin beholdning af bowlingblade, JBU-Info og lign. udgivelser. I 
alt knap 1400 bowlingblade, diverse jubilæumsskrifter, mesterskabsprogrammer m.m. er vi 
er i 2019 nået op på. 
 
Vi vil fortsat gerne modtage bowlingblade og lignende. Også gerne dubletter som 
måske kan bidrage til forbedret kvalitet på eksisterende beholdning. 
 
Det næste skridt var en oversigt over samtlige danske bowlinghaller. Oversigt over uddelte 
hæderstegn, unionsmestre gennem årene, unionsrekorder og unionsformænd, for såvel Fyn 
som Jylland. 
 
Det sidste nye tiltag er opbygning af en oversigt over samtlige klubber, henholdsvis på Fyn 
og i Jylland. Opbygningen er sket ved gennemgang af bowlingblade, resultatlister, referater 
m.m. 
 
Intentionerne er at gøre klubhistorikken så komplet som mulig, hvilket kun kan ske med jeres 
hjælp til nedenstående: 
 

• Vi vil gerne udbrede kendskabet til bowleren.dk. Vi vil hermed opfordre klubberne til 
at linke ”bowleren.dk” til klubbernes hjemmesider, og gerne informere om tiltaget på 
klubmøder for dermed at gøre bowleren.dk mere kendt. 
 

• Til udbygning af klubhistorikken, har vi brug for hjælp fra personer, som har eller har 
haft tilknytning til de respektive klubber. Hjælpen kan være bemærkninger til klubbens 
startdato, ophørsdato og hjemmebane/r, og meget gerne krydret med: baggrund for 
klubbens opstående, firma, boligforening, familie eller venner. Herudover meget 
gerne oplysninger om: Havde klubben en ungdomsafdeling, arrangerede klubben 
stævner og lignende. 

 
Vi håber på god opbakning til udbygning af historikken. 
Ved oplysninger om klubbens historik, herunder opstående, ungdomsafdeling, stævner og 
lignende, vil vi tillade os at oplyse kilde til inputtene. 
 
PS. Vi vil også meget gerne have input til de ukendte ”unionsmestre” 
 
På forhånd tak og med venlig hilsen 

Gruppen bag bowleren.dk 
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