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Til Klubberne i DBwF Vest 
 

Nu sætter vi gang i afslutningen af sæsonen 2019-2020, og vi er i fuld gang med at få 
booket baner til disse kampe. 
 
De foreløbige spilledatoer kan ses i vedhæftede oversigt, der er ikke sat spilletider på end-
nu, da disse først kendes når vi her booket hallerne, og så vil de blive lagt ind i Bowlingpor-
talen 
 
Kampene er planlagt fra d. 22. august og frem til d. 20. september. 
Jysk/Fynsk turneringsfinale er planlagt til at blive spillet d. 26. september. 
 
 
Ønsker en klub ikke at deltage i genoptagelsen af turneringen skal dette meddeles til 
Ole Drensgaard, på mail vest-akti@bowlingsport.dk hurtigst muligt.  
Hjemmekampe for hold der ikke ønsker at deltage, skal dog afholdes, medmindre andet 
aftales med modstaderen (se også punkt 5, i nedenstående) 
 
Forbundets bestyrelse har besluttet at resten af sæsonen kan spilles færdig under neden-
stående rammer. 
 

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

afholdelse før uge 34 såfremt hallerne er åbne. Flytning af kampe skal fortages af 

hjemmebaneklubben, og skal ske via kampflytningsskemaet 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, ansøgning skal sendes til vest-

akti@bowlingsport.dk (Husk at få en udskrift fra hallen som dokumentation). 

 
3. Op- og nedrykningsregler for atleter suspenderes og der kan spilles på flere hold 

 
4. Nulstilling af spillede kampe ved trækning af hold er suspenderet. Det betyder, at al-

lerede spillede kampe fastholdes med det opnåede resultat. 
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5. Såfremt et hold på forhånd meddeler ikke at ville spille resten af kampene, skal mod-

stander spille kampen, hvis det er hjemmeholdet der melder afbud, kan modstande-

ren vælge at spille denne kamp i egen hal, som en telefonkamp, og indberette resul-

tatet på mail til vest-akti@bowlingsport.dk. Er det udeholdet der melder afbud, spilles 

kampen, som hvis modstanderen ikke er mødt (dog kan man spille kampen på færre 

baner, men stadig som AM). Kampen kan spilles i træningstid m.m. hvilket betragtes 

som kampflytning. Flytning kan ske med kort varsel via kampflytningsskemaet på 

https://bowlingsport.dk/kampflytning/ , eller sendes på mail til vest-

akti@bowlingsport.dk. Såfremt begge hold melder fra til afslutning af turnering op-

når ingen af holdene point i den pågældende kamp.  

 
6. Der gives mulighed for (ved klubskifte) at spille sæsonen færdig for gammel klub. 

 
7. Kampe tabes såfremt der ikke sker fremmøde til planlagt kamp (ligesom i dag) jf. 

spillereglernes § 12 og § 13. 

 
8. Vi opfordrer selvfølgelig vores klubber til at møde op i ens klubdragt, men der er 

klubber hvor der spilles i flere forskellige 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. 

 
 
På vegne af DBwF Vest-udvalget 
 
Torben Rasmussen 
Udvalgs formand 
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