
 
Forslag 1 fremsat af IF Mærsk: Vedtaget 
Bowlingreglement: Holdturneringen - paragraf 4.3.1  
Nuværende:  
En klub kan deltage med flere hold, men i Elitedivisionen, 1. div. A & B, 2. div. A & B og 3. 
div. A & B må hver klub kun deltage med ét hold i hver af disse divisioner.  
Dette gælder ikke laveste damedivision. I de øvrige serier kan en klub deltage med flere 
hold.  
Ændres til:  
En klub kan deltage med flere hold, men i Elitedivisionen, 1. div., 2. div. A & B og 3. div. A 
& B må hver klub kun deltage med ét hold i hver af disse divisioner.  
Dette gælder ikke laveste damedivision. I de øvrige serier kan en klub deltage med flere 
hold.  
Begrundelse:  
Redaktionel ændring, da der kun er een 1. division.  
Forslag 2 fremsat af IF Mærsk: Vedtaget 
Bowlingreglement: Holdturneringen - paragraf 4.3.6  
Nuværende:  
RÆKKEINDDELING OG OP/NEDRYKNING (1. division A og 1. division B reduceres til 
én division fra sæson 2019/2020)  
Herrer  
Elite division  
1.div.  
2.div. A, 2. div. B  
3.div. Anr3. div. B  
Serie A.1, Serie B.1, Serie C.1, Serie D.1  
Serie A.2, Serie B.2, Serie C.2, Serie D.2  
• • Elite div. 1 nedrykker, nr. 6 til 1. div.  
• • 1. division En oprykker, nr. 1 til Elite div. og 2 nedrykkere, nr. 5 til 2. 
division A og nr. 6 til 2. division B  
• • 2. division A 1 oprykker, nr. 1 til 1. division og 1 nedrykker, nr. 5 til 3. 
division A  
• • 2. division B 1 oprykker, nr. 1 til 1. division og 1 nedrykker, nr. 6 til 3. 
division B  
• • 3. division A En oprykker, nr. 1 til 2. division A og 2 nedrykkere, nr. 5 til 
serie A.1 og nr. 6 til serie B.1  
• • 3. division B En oprykker, nr. 1 til 2. division B og 2 nedrykkere, nr. 5 til 
serie C.1 og nr. 6 til serie D.1  
• • Serierne Én op- og én ned-rykker  
 
..........Resten af paragraffen ønskes ikke ændret  



Ændres til:  
RÆKKEINDDELING OG OP/NEDRYKNING  
Herrer  
Elite division  
1.div.  
2.div. A, 2. div. B  
3.div. A, 3. div. B  
Serie A.1, Serie B.1, Serie C.1, Serie D.1  
Serie A.2, Serie B.2, Serie C.2, Serie D.2  
• • Elite div. 1 nedrykker, nr. 6 til 1. div.  
• • 1. division En oprykker, nr. 1 til Elite div. og 2 nedrykkere, Lige år: nr. 5 
til 2. division A og nr. 6 til 2. division B Ulige år: nr. 6 til 2. division A og nr. 5 til 2. 
division B  
• • 2. division A 1 oprykker, nr. 1 til 1. division og 1 nedrykker, nr. 6 til 3. 
division A  
• • 2. division B 1 oprykker, nr. 1 til 1. division og 1 nedrykker, nr. 6 til 3. 
division B  
• • 3. division A En oprykker, nr. 1 til 2. division A og 2 nedrykkere, Lige år: 
nr. 5 til serie A.1 og nr. 6 til serie B.1 Ulige år: nr. 6 til serie A.1 og nr. 5 til serie B.1  
• • 3. division B En oprykker, nr. 1 til 2. division B og 2 nedrykkere, Lige år: 
nr. 5 til serie C.1 og nr. 6 til serie D.1 Ulige år: nr. 6 til serie C.1 og nr. 5 til serie D.1  
• • Serierne Én op- og én nedrykker  
 
..........Resten af paragraffen er uændret  
Begrundelse:  
Hvis man altid sender den bedste af de to nedrykkere til samme række, vil der over tid 
skabes en ulighed mellem de to parallelle rækker.  
Måske skal Udvalget overveje om serierne kun skal have to parallelle serier, ligesom 
divisionerne samt omdøbe dem til 4., 5. og 6. division hhv. A & B  
Samtidig kan nederste to divisioner indeholde 4-7 hold, så man ikke behøver at oprette en 
division med 1-3 hold.  



Forslag 3 fremsat af IF Mærsk: Vedtaget 
Bowlingreglement: Holdturneringen - paragraf 4.3.8  
Ny paragraf  
Hvert hold spiller 12 
serier. Der spilles 
efter følgende 
spilleplan: Bane 1  

Bane 2  Bane 3  

Serie 1  H1-U1  H2-U2  H3-U3  
Serie 2  H3-U2  H1-U3  H2-U1  
Serie 3  H2-U3  H3-U1  H1-U2  
Serie 4  H1-U1  H2-U2  H3-U3  
 

Hvis det af hensyn til sundhedsmæssige eller andre udefra kommende restriktioner eller 
retningslinjer ikke er muligt at afvikle turneringen iht. ovenstående skema  
Så har udvalget mandat til at ændre dette, så gældende restriktioner og retningslinjer kan 
overholdes.  
Udvalget skal informere klubbernes formænd og kontaktpersoner om ændringer i 
spilleplanen før ny spilleplan iværksætte.  
Begrundelse:  
Spilleplanen står i afvikling af stævner, men der tilføjes at udvalget kan ændre dette af 
hensyn til restriktioner og krav.  
Iværksættelse af ændrede spilleplanen kan ske med meget kort tidsramme i forbindelse 
med restriktioner indføres. 

 

Forslag 4 fremsat af IF Mærsk: Vedtaget 
Bowlingreglement: Kampens afvikling - paragraf 6.2  
Nuværende:  
Alle turneringskampe, pokalkampe og stævner spilles med overtrædelseslys slået til.  
Overtrædelse af linien skal på slagsedlen markeres med ”F”.  
Udelades dette, betragtes dette som snyd, og spilleren’s kegler slettes, og den 
pågældende spiller bortvises fra kampen.  
Hvis overtrædelseslyset ikke fungere skal turneringslederen kontaktes.  
Ændres til:  
Alle turneringskampe, pokalkampe og stævner spilles med overtrædelseslys slået til.  
Overtrædelse af linjen skal på slagsedlen og/eller skærmen markeres med ”F”.  
Udelades dette, betragtes dette som snyd, og spillerens kegler slettes, og den 
pågældende spiller bortvises fra kampen.  
Hvis overtrædelseslyset ikke fungere skal turneringslederen kontaktes.  
Begrundelse:  
I dag anvendes slagsedler sjældent, og skærmen angiver det accepterede keglefald/score. 

 

 

Forslag 5B fremsat af IF Mærsk:  
Bowlingreglement: Afbud / udeblivelse - paragraf 6.3  



Nuværende:  
§ 6.3.2.  
Hvis et hold i løbet af turneringen udebliver fra 2 kampe, udelukkes holdet fra resten af 
turneringen, og point/kegler vundet af holdet annulleret. Modstander i tidligere afviklede 
kampe noteres som vinder af kampen og tildeles 10 point.  
Ændres til:  
§ 6.3.2.  
Hvis et hold i løbet af turneringen udebliver fra 2 kampe, udelukkes holdet fra resten af 
turneringen, og point/kegler vundet af holdet annulleret. Kegler og point opnået af 
modstanderen i samme kampe annulleres ligeledes.  
Begrundelse:  
Mange spillere har andre gøremål i weekenderne, så det virker unødvendigt at skulle spille 
kampen, når modstanderen er udelukket eller trukket og kampen alligevel vindes 10-0.  
Den nye tekst i § 6.3.8. giver modstanderne ret til at spille, hvis dette ønskes, fx af sociale 
grunde eller som træning. Samtidig understreges det at holdgebyret ikke reduceres på 
denne baggrund.  
Hvis der skal ske en sammenligning på tværs af divisionerne, kan dette ske på baggrund 
af kampsnit eller seriesnit i stedet for totalt keglefald. 

 

Forslag 5C fremsat af IF Mærsk: Vedtaget 
Bowlingreglement: Afbud / udeblivelse - paragraf 6.3  
Nuværende:  
§ 6.3.3.  
Hvis et hold i løbet af turneringen melder afbud eller ikke møder op til 3 kampe, udelukkes 
holdet fra resten af turneringen, og point/kegler vundet af holdet annulleret. Modstander i 
tidligere afviklede kampe noteres som vinder af kampen og tildeles 10 point.  
Ændres til:  
§ 6.3.3.  
Hvis et hold i løbet af turneringen melder afbud eller ikke møder op til 3 kampe, udelukkes 
holdet fra resten af turneringen, og point/kegler vundet af holdet annulleret. Kegler og point 
opnået af modstanderen i samme kampe annulleres ligeledes.  
Begrundelse:  
Mange spillere har andre gøremål i weekenderne, så det virker unødvendigt at skulle spille 
kampen, når modstanderen er udelukket eller trukket og kampen alligevel vindes 10-0.  
Den nye tekst i § 6.3.8. giver modstanderne ret til at spille, hvis dette ønskes, fx af sociale 
grunde eller som træning. Samtidig understreges det at holdgebyret ikke reduceres på 
denne baggrund.  
Hvis der skal ske en sammenligning på tværs af divisionerne, kan dette ske på baggrund 
af kampsnit eller seriesnit i stedet for totalt keglefald. 

 

 

Forslag 5D fremsat af IF Mærsk: Vedtaget 
Bowlingreglement: Afbud / udeblivelse - paragraf 6.3  
Nuværende:  
§ 6.3.4.  



Hvis en klub trækker et hold inden turneringens afslutning, annulleres point/kegler vundet 
af holdet. Modstander i tidligere afviklede kampe noteres som vinder af kampen og tildeles 
10 point.  
Ændres til:  
§ 6.3.4.  
Hvis en klub trækker et hold inden turneringens afslutning, annulleres point/kegler vundet 
af holdet. Kegler og point opnået af modstanderen i samme kampe annulleres ligeledes.  
Begrundelse:  
Mange spillere har andre gøremål i weekenderne, så det virker unødvendigt at skulle spille 
kampen, når modstanderen er udelukket eller trukket og kampen alligevel vindes 10-0.  
Den nye tekst i § 6.3.8. giver modstanderne ret til at spille, hvis dette ønskes, fx af sociale 
grunde eller som træning. Samtidig understreges det at holdgebyret ikke reduceres på 
denne baggrund.  
Hvis der skal ske en sammenligning på tværs af divisionerne, kan dette ske på baggrund 
af kampsnit eller seriesnit i stedet for totalt keglefald. 

 

Forslag 5A fremsat af IF Mærsk: Vedtaget 14 for og 2 imod 
Bowlingreglement: Afbud / udeblivelse - paragraf 6.3  
Nuværende:  
§ 6.3.8.  
I tilfælde af udelukkelse af et hold, eller hvis en klub selv har trukket et hold fra 
turneringen, skal modstanderne i resterende kampe møde op og spille kampen.  
Ændres til:  
§ 6.3.8.  
I tilfælde af udelukkelse af et hold, eller hvis en klub selv har trukket et hold fra 
turneringen, annulleres de resterende kampe for holdet. Ønsker modstanderen ikke at 
spille de resterende kampe tæller dette ikke som udeblivelse / manglende afbud, hvis 
dette meddeles bowlingudvalget senest 14 dage før kampens fastlagte dato. 
Holdgebyr for modstanderen reduceres ikke selvom kampene ikke spilles.  
Keglefald tælles kun med som personligt snit.  
Begrundelse:  
Mange spillere har andre gøremål i weekenderne, så det virker unødvendigt at skulle spille 
kampen, når modstanderen er udelukket eller trukket og kampen alligevel vindes 10-0.  
Den nye tekst i § 6.3.8. giver modstanderne ret til at spille, hvis dette ønskes, fx af sociale 
grunde eller som træning. Samtidig understreges det at holdgebyret ikke reduceres på 
denne baggrund.  
Hvis der skal ske en sammenligning på tværs af divisionerne, kan dette ske på baggrund 
af kampsnit eller seriesnit i stedet for totalt keglefald. 

 

 

Forslag 6 fremsat af IF Mærsk: Vedtaget 
Bowlingreglement: Scoringstavle og pointgivning – paragraf 6.5.3.  
Nuværende:  
Holdturneringen afgøres ved point. 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort serie og 2 
point for flest kegler. I alt 10 point.  



Ændres til:  
Holdturneringen afgøres ved point.  
Holdet, der opnår det højeste samlede keglefald i en serie, vinder serien og får 2 point. 
Ved ens keglefald får begge hold 1 point. Holdet, der efter 4 serier opnår det højeste 
keglefald, får yderligere 2 point. Ved ens totalt keglefald får begge hold 1 point.  
Begrundelse:  
Redaktionel ændring.  
Den nye tekst står i retningslinjerne og mere fyldestgørende. Retningslinjerne er vedtaget 
af årsmødet i 2017. 

 

 

 

Forslag 7A fremsat af IF Mærsk: Vedtaget 
Bowlingreglement: Individuelle stævner - paragraf 9.2  
Nuværende:  
Præmier vundet i FSKBH Bowlingafdelings stævner skal være afhentet senest den anden 
spilledag efter stævnets afholdelse, da uafhentede præmier ellers vil tilfalde FSKBH’s 
bowlingafdeling.  
Ændres til:  
Præmier vundet i FSKBH’s Bowlingafdelings stævner skal være afhentet senest ved 
klubbens anden spilledag efter stævnets afholdelse, da uafhentede præmier ellers vil 
tilfalde FSKBH’s bowlingafdeling.  
Begrundelse  
Indskrivelse af nuværende praksis for FSKBH’s Bowlingudvalg i reglementet.  
Klubberne/spillerne skal have tid til at arrangere afhentning af eventuelle præmier. 
Klubberne spiller måske ikke i løbet af de første 2-3 spilledage/uger efter stævnets 
afholdelse. 

 

Forslag 7B fremsat af IF Mærsk: Vedtaget 
Bowlingreglement: Individuelle stævner - paragraf 9.3  
Nuværende:  
Bowlingudvalget skal sørge for offentliggørelse af resultatlister på FSKBH Bowling’s 
hjemmeside samt udsendelse af resultatliste fra FSKBH’s kontor ved første postafgang 
efter stævnets afholdelse.  
Ændres til:  
FSKBH’s Bowlingudvalg skal sørge for offentliggørelse af resultatlister på FSKBH 
Bowling’s hjemmeside samt fremsendelse af resultatliste til klubformænd/klubbernes 
kontaktperson via e-mail eller lignende medie seneste 5 dage efter stævnets afholdelse.  
Begrundelse  
Indskrivelse af nuværende praksis for FSKBH’s Bowlingudvalg i reglementet.  
 

 

 



Forslag 8 fremsat af IF Mærsk: Forkastet med 12 imod – 3 for – 1 undlod 
Turnering og stævner  
Turneringer og stævner skal spilles i to haller - Rødovre og Tårnby  
I holdturneringen prioriteres at de to kampe mod samme modstander spilles i to forskellige 
haller  
I pokalturneringen prioriteres at der skifter hal for hver runde  
Åbnings-, Jule-, mesterskabs- og afslutningsstævnerne afvikles på skift i de to haller  
Begrundelse:  
Det er sportslig berettiget, da det ikke giver fordel til spillere, der træner i Rødovre.  
Det giver bedre udfordringer til spillerne, da der er forskel på hallerne, olieringen mm. 

 

Forslag 9 fremsat af IF Mærsk: Tages til efterretning (ikke lovændring) 
Opdatering af hjemmesiden  
Referat af årsmødet skal fremsendes til klubformænd på e-mail og være tilgængelig på 
hjemmesiden senest 4 uger efter mødet afholdelse.  
Ændringer i bowlingreglement og retningslinjer skal fremsendes til klubformænd på e-mail 
og være tilgængelig på hjemmesiden senest 4 uger efter godkendelse på årsmødet. 

 

Forslag 10 fremsat af IF Mærsk: Vedtaget 
Bowlingreglementet – Turneringsformer – paragraf 4.2  
Nuværende:  
Turneringsformerne er indskrevet i bowlingreglementet, mens beslutningen om 
turnering/stævner er snittællende og hvordan stævner afvikles, er indskrevet i udvalgets 
retningslinjer.  
§ 4.2.1. Holdturnering (damer/herrer) afvikles som dobbeltturnering.  
§ 4.2.2. Pokalturnering (damer/herrer) afvikles efter cupsystemet. § 4.2.3. Åbningsstævne 
afvikles som individuelt stævne (damer/herrer) § 4.2.4. Julestævne afvikles som individuelt 
stævne (damer/herrer) § 4.2.5. OldBoys/Girls-mesterskab afvikles som individuelt stævne 
med parmesterskab (damer 45 år – herrer 50 år). § 4.2.6. Mesterskabsstævne afvikles 
som individuelt stævne (damer/herrer) med parmesterskab § 4.2.7. Afslutningsstævne 
afvikles som individuelt stævne (damer/herrer) med par § 4.2.8. 2-unionsmatch – DFBU – 
FSKBH (udvalgt foreningshold) § 4.2.9. Kamp mod Malmø spilles om muligt altid i februar 
(udvalgt foreningshold) § 4.2.10. Trestadsmatchen afvikles i maj måned, og der spilles på 
skift i de 3 hovedstæder, hvis ikke andet er aftalt. (udvalgt foreningshold) § 4.2.11. 
Løbende turnering, der afvikles som individuelle enkeltmands-stævner (Søndags-Træf)  



Ændres til:  
Retningslinjerne for turnering og stævner indskrives i bowlingreglementet.  
§ 4.2.1. Holdturnering (damer/herrer) afvikles som snittællende dobbeltturnering.  
§ 4.2.2. Pokalturnering (damer/herrer) afvikles efter cupsystemet (snittællende).  
§ 4.2.3. Åbningsstævne afvikles som snittællende stævne (damer/herrer)  
Der spilles 4 serier individuelt og par.  
§ 4.2.4. Julestævne afvikles som individuelt stævne (damer/herrer)  
§ 4.2.5. OldBoys/Girls-mesterskab afvikles som individuelt stævne med parmesterskab 
(damer 45 år – herrer 50 år). Der spilles 6 serier individuelt, par og mix. Stævnet er 
snittællende.  
§ 4.2.6. Mesterskabsstævne afvikles som individuelt stævne (damer/herrer) med 
parmesterskab  
Der spilles 6 serier indledende - individuelt og par.  
Individuelt spilles der 4 serier semifinale og 8 serier finale.  
Parmesterskabet afgøres efter indledende.  
Stævnet er snittællende.  
§ 4.2.7. Afslutningsstævne afvikles som individuelt stævne (damer/herrer) med par Der 
spilles 4 serier individuelt og par. Stævnet er snittællende.  
§ 4.2.8. 2-unionsmatch – DFBU – FSKBH (udvalgt foreningshold) Stævnet er snittællende.  
§ 4.2.9. Kamp mod Malmø spilles om muligt altid i februar (udvalgt foreningshold) Stævnet 
er snittællende.  
§ 4.2.10. Trestadsmatchen afvikles i maj måned, og der spilles på skift i de 3 
hovedstæder, hvis ikke andet er aftalt. (udvalgt foreningshold) Stævnet er snittællende.  
§ 4.2.11. Løbende turnering, der afvikles som individuelle enkeltmands-stævner 
(Søndags-Træf tidl. LTFI)  
Der spilles 3 serier individuelt. Stævnerne er snittællende.  
§ 4.2.12. Adventsstævne (tidl. LTFI)  
Deltagerne skal have deltaget i mindst 2 tællende søndags-stævner i efteråret.  
Der spilles 3 serier individuelt. Stævnet er ikke snittællende.  
§ 4.2.13. Finalestævne (tidl. LTFI)  
Deltagerne skal have deltaget i mindst 5 tællende søndags-stævner i samme sæson.  
Der spilles 3 serier individuelt. Stævnet er ikke snittællende.  
§ 4.2.14. I alle mesterskaber og stævner, hvor der spilles par, skal begge spillere spille i 
samme start og på samme bane(r).  
Begrundelse:  
Ved at indskrive afvikling af stævner i bowlingreglementet, finder deltagere, holdledere, 
ansvarlige etc. reglerne i samme dokument. 
 
 
 
Forslag 11 fremsat af FLS: Frafaldet 
Bowlingreglement: Holdturneringen - paragraf 4.3.6  
Der er formodentlig en tastefejl i vedtægterne paragraf 4.3.6: 2. division A 1 oprykker, 
nr. 1 til 1. division og 1 nedrykker, nr. 5 til 3. division A  

Det skal vel være: og 1 nedrykker, nr. 6 til 3. division A Således vil den følge 2. division 
B 

 



Forslag 12 fremsat af Børge Keller (Udvalgsmedlem): Forkastet 14 imod og 1 for 
Forslag til afvikling af spil i FSKBH-regi (alle aktiviteter)  
Ny §  
§ 6.2.2 I de tilfælde, hvor maskineriet vælter keglerne, spilles runden om.  
Begrundelse:  
Gennem de senere år har vi været udsat for utrolig lange ekspeditionstider i forbindelse 
med  
manuelle keglerejsninger af mekaniker, hvilket har bevirket forsinkelser langt ud over det 
forventelige. Tiltaget vil være ens for alle ved maskinvæltede kegler. 

 

Forslag 13 fremsat af Udvalget: Vedtaget 
Bowlingsreglementet: Turneringsform og -inddeling § 4.1.2:  
Nuværende:  
Turneringer og stævner er åben for enhver forening og enkeltmedlemmer, der er medlem 
af FSKBH.  
Ændres til:  
Turneringer er åbne for enhver forening samt enkeltmedlemmer, som er tilknyttet en 
forening. Stævner er åbne for enhver forening og enkeltmedlemmer.  
Begrundelse:  
Ændringen vil passe med det der står i § 4.3.2. 

 

Forslag 14 fremsat af Udvalget: Vedtaget 14 for og 1 imod 
Bowlingreglement: Holdturneringen - paragraf 4.3.1  
Nuværende:  
I holdturneringen spilles der 4 serier europæisk.  
Ændres til:  
Holdturnering består af 2 uafhængige turneringer, en herreturnering og en dameturnering. 
I begge spilles der 4 serier europæisk.  
Resten er det, som er vedtaget i forslag 1.  
Begrundelse:  
Damerækken bliver mindre og mindre. For at gøre det mere frit for damerne at spille flere 
steder, ændres vores turneringsform til 2 uafhængige turneringer. 

 

Forslag 15 fremsat af Udvalget: Vedtaget 13 for og 2 imod 
Bowlingreglement: Holdturneringen - paragraf 4.3.2  
Nuværende:  
Klubberne må gerne benytte damer på herrehold, men benyttes dette er den/disse damer 
låst som ”herre-spiller” resten af igangværende holdturnering.  
Dog skal der altid være mindst én herre, der spiller.  
Ændres til:  
Damer må gerne spille både i dameturneringen og herreturneringen. Herrer må kun spille i 
herreturneringen. Der skal altid være mindst en spillende herre på et hold i 
herreturneringen.  
Begrundelse:  



Damerækken bliver mindre og mindre. For at gøre det mere frit for damerne at spille flere 
steder, ændres paragraffen, så damer ikke er låst på herrehold.  
 
 
Forslag 16 fremsat af Udvalget: Vedtaget 
Bowlingreglement: Holdturneringen - paragraf 4.3.7  
Nuværende:  
Bowlingudvalget skal senest 3 uger før første spilledag offentliggøre 
turneringsprogrammet på bowlingafdelingens hjemmeside, således at 
bowlingreglementets  
§ 6.4 om flytning af kampe kan overholdes.  
Ændres til:  
Bowlingudvalget skal senest 4 uger før første spilledag offentliggøre 
turneringsprogrammet på bowlingafdelingens hjemmeside, således at 
bowlingreglementets § 6.4 om flytning af kampe kan overholdes.  
Begrundelse:  
I § 6.4.1 skal der ske skriftligt meddelelse om flytning til bowlingudvalget senest 21 dage 
før kampens oprindelige spilledag. For alt klubberne også har lidt tid, laves denne 
ændring. 


