Forslag 1 fra Bowlingudvalget
§ 4.2.1.
Holdturnering (damer/herrer) afvikles som dobbeltturnering.
Ændres til:
Holdturnering afvikles som dobbeltturnering
Begrundelse:
Der vil umiddelbart kun være 3 damehold til næste sæson, og det ser ikke ud til at antallet stiger.
Derfor ændres holdturneringen til en turnering. Holdene vil ikke få nogen restriktioner vedrørende
antal af herrer og damer på holdet.

Forslag 2 fra Bowlingudvalget
§ 4.2.9.
Kamp mod Malmø spilles om muligt altid i februar (udvalgt foreningshold). Stævnet er snittællende.
Slettes.
Begrundelse: Kontakten til Malmø er lig 0 i øjeblikket og vi kan desuden spare på budgettet.

Forslag 3 fra Bowlingudvalget
Hvis forslag 2 vedtages, skal der ske følgende:
§ 4.2.10 til § 4.2.14 rettet til § 4.2.9. til § 4.2.13.

Forslag 4 fra Bowlingudvalget
§ 4.2.13. (Oprindelig § 4.2.14)
I alle mesterskaber og stævner, hvor der spilles par, skal begge spillere spille i samme start og på
samme bane(r).
Ændres til:
I alle mesterskaber og stævner, hvor der spilles par, skal begge spillere spille i samme start og på
samme bane(r). Undtagelsen er ved mix-par til Oldboys/girls mesterskabet.
Begrundelse: Da der spilles både mesterskabsstævnet og oldboys/girls mesterskabsstævne samtidig,
skal det kunne være muligt at stille op i mix-par ved oldboys/girls mesterskaberne, selv om der spilles
med andre makkere i mesterskabsstævnet. Mix-par findes kun ved oldboys/girls.

Forslag 5 fra Bowlingudvalget
§ 4.3.1.
Holdturnering består af 2 uafhængige turneringer, en herreturnering og en dameturnering. I begge
spilles der 4 serier europæisk.
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 i den laveste damedivision. I de øvrige serier kan en klub deltage med flere hold.
Ændres til:
Holdturnering består af 1 turnering. Der spilles 4 serier europæisk.
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. I de øvrige serier kan en klub deltage med flere
hold.
Begrundelse:
Der vil umiddelbart kun være 3 damehold til næste sæson, og det ser ikke ud til at antallet stiger.
Derfor ændres holdturneringen til en turnering. Holdene vil ikke få nogen restriktioner vedrørende
antal af herrer og damer på holdet.

Forslag 6 fra Bowlingudvalget
§ 4.3.2.
Et turneringshold består af 3 spillere + evt. 1 reserve.
I divisioner/serier kan der tilmeldes ”blandet hold” – dvs. hold med spillere fra flere
klubber/enkeltmedlemmer, dog maks. et enkeltmedlem pr. divisions-/seriehold og maks. fra 2 klubber.
Enkeltmedlemmer skal være tilknyttet den ene klub.
Dette er dog kun tilladt, hvis klubberne ikke i forvejen deltager med hold i division/serier.
Der skal dog være en klub, som står for holdet og som betaler holdafgift til FSKBH iflg. FSKBH’s
deltagerberettigelse punkt 5.
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.
Ændres til:
Sidste afsnit slettes:
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:
Der vil umiddelbart kun være 3 damehold til næste sæson, og det ser ikke ud til at antallet stiger.
Derfor ændres holdturneringen til en turnering. Holdene vil ikke få nogen restriktioner vedrørende
antal af herrer og damer på holdet.

Forslag 7 fra Bowlingudvalget
§ 4.3.6.
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. division

1 nedrykker, nr. 6 til 1. div.
Én oprykker, nr. 1 til Elitediv. 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 Én oprykker, nr. 1 til 1. division
og 1 nedrykker, nr. 6 til 3. division A
2. division B En oprykker, nr. 1 til 1. division
og 1 nedrykker, nr. 6 til 3. division B

• 3. division A Én 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 Én 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.
Damer
Dame Elite
Damediv. 1
Damediv. 2
• Dame Elite
• Damediv. 1
• Damediv. 2

Én nedrykker
Én op- og én ned-rykker
Én oprykker

Hvis to eller flere hold i holdturneringen, ved turneringens afslutning har samme
antal point, er det indbyrdes kampe, som er afgørende.
Hvis dette også er lige, er det holdenes totale keglefald, der er afgørende.
Hvis total keglefald også er ens, så er det total keglefald i indbyrdes kampe, der er
afgørende

Ændres til:
RÆKKEINDDELING OG OP/NEDRYKNING
Herrer
Elitedivision
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. division

1 nedrykker, nr. 6 til 1. div.
Én oprykker, nr. 1 til Elitediv. 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 Én oprykker, nr. 1 til 1. division
og 1 nedrykker, nr. 6 til 3. division A
2. division B En oprykker, nr. 1 til 1. division
og 1 nedrykker, nr. 6 til 3. division B

• 3. division A Én 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 Én 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.
Damer
Dame Elite
Damediv. 1
Damediv. 2
• Dame Elite
• Damediv. 1
• Damediv. 2

Én nedrykker
Én op- og én ned-rykker
Én oprykker

Hvis to eller flere hold i holdturneringen, ved turneringens afslutning har samme
antal point, er det indbyrdes kampe, som er afgørende.
Hvis dette også er lige, er det holdenes totale keglefald, der er afgørende.
Hvis totale keglefald også er ens, så er det total keglefald i indbyrdes kampe, der
er afgørende

Forslag 8 fra Auto-pladeværkstedet
§ 4.3.2.
Et turneringshold består af 3 spillere + evt. 1 reserve.
I divisioner/serier kan der tilmeldes ”blandet hold” – dvs. hold med spillere fra
flere klubber/enkeltmedlemmer, dog maks. et enkeltmedlem pr. divisions-/seriehold og maks. fra 2 klubber. Enkeltmedlemmer skal være tilknyttet den ene klub.
Dette er dog kun tilladt, hvis klubberne ikke i forvejen deltager med hold i division/serier.
Der skal dog være en klub, som står for holdet og som betaler holdafgift til
FSKBH iflg. FSKBH’s deltagerberettigelse punkt 5.
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.
Ændring:
Vi vil foreslå dog maks. 2 enkelmedlemmer i stedet for dog maks. et enkeltmedlem
Begrundelse:
Vi er i auto-og pladeværkstedet i fare for at blive opløst grundet bl.a. afgang og mangel på sponsor
(vores nuværende sponsor stopper virksomheden). Vi har en anden sponsor som gerne vil fortsætte
holdet men sponsoren er også enkeltmedlem. Derfor vil vi gerne kunne øge antallet af enkeltmedlemmer
til 2 pr. divisions-/seriehold
Hvis vi opløser holdet, er der lige pludselig 4 nye enkeltmedlemmer, der mangler en klub.

Forslag 9 fra Auto-pladeværkstedet
Forlaget 8 skal også gælde § 4.4.2. Pokalturneringen

