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1.

Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets mesterskaber
§1

Formål
stk. 1

§2

Ændring af bestemmelserne for forbundets mesterskaber
stk. 1

2.

Ændringer af bestemmelserne for forbundets mesterskaber, kan ske på
et beslutningsdygtigt repræsentantskabsmøde med simpelt flertal, jf. forbundets love § 9, stk. 4.

Mesterskaber for seniorer og old boys/girls
§3

Mesterskaber for seniorer
stk. 1

§4

stk. 2

§5

Forbundet skal en gang årligt afholde følgende mesterskaber for seniorer:
1.1 DIF godkendte Danmarksmesterskaber (DM):
1.1.1 For herrer i disciplinerne; single, double og trio.
1.1.1.1 Indledende runde kan eventuelt opdeles i to eller
flere klasser som Forbundsmesterskaber (FBM).
1.1.2 For damer i disciplinerne; single, double og trio.
1.1.2.1 Indledende runde kan eventuelt opdeles i to eller
flere klasser som Forbundsmesterskaber (FBM).
1.1.3 Mix-double.
1.2 Forbundsmesterskaber (FBM):
1.2.1 For old boys i disciplinerne; single og double, eventuelt i to
aldersklasser i single disciplinen.
1.2.2 For old girls i disciplinerne; single og double, eventuelt i to
aldersklasser I single disciplinen.

Afholdelse af Danmarksmesterskaber og Forbundsmesterskaber.
stk. 1

Tidspunkt og sted for afholdelse af Danmarksmesterskaber og Forbundsmesterskaber fastsættes af DM-udvalget.
DM-udvalget afholder Danmarksmesterskaberne og Forbundsmesterskaberne i samarbejde med Øst eller Vest udvalget, herunder det lokale
aktivitetsteam.

Deltagelse i Danmarksmesterskaberne og Forbundsmesterskaber
stk. 1

stk. 2

2

Bestemmelserne for forbundets mesterskaber indeholder DM-udvalgets
ansvarsområde i forbindelse med forbundets mesterskaber. Samt Øst og
Vest udvalgets ansvarsområder for øvrige mesterskaber (kapitel 4).

Deltagelse i Danmarksmesterskaberne står åben for danske statsborgere
bosat i Danmark, danske statsborgere bosat i udlandet og udenlandske
statsborgere, der er bosat i Danmark og har løst licens i forbundet.
Deltagelse i Forbundsmesterskaberne for old boys/girls står åben for alle
personer anført under stk. 1, fra det år hvori atleten fylder 50 år.

§6

Propositioner
stk. 1

stk. 2
stk. 3

stk. 4

3.

Forbundsmesterskab for ungdom
§7

Forbundsmesterskaber for ungdom (UDM)
stk. 1

3

Propositionerne for de i § 3 nævnte mesterskaber fastsættes af DMudvalget og fremsendes til endelig godkendelse af bestyrelsen. Propositionerne for Danmarksmesterskaberne skal udfærdiges således, at
betingelserne for DIF’s godkendelse som Danmarksmesterskaber opretholde.
Propositionerne for den kommende sæsons mesterskaber skal være offentliggjort på forbundets hjemmeside senest den 1. september.
Vinderne af de i § 3, stk. 1.1 nævnte Danmarksmesterskaber modtager
DIF’s mesterskabsmedaljer og forbundets mesterskabsplaquette. Yderligere uddeles forbundets mesterskabsmedaljer i henholdsvis sølv og
bronze.
3.1 Vinderne af de individuelle Danmarksmesterskaber tilbydes deltagelse i ECC.
3.1.1 Fravælger vinderen deltagelse i ECC, tilbyde pladsen til vinderen af sølv.
3.1.2 Fravælger vinderen af sølv deltagelse i ECC, tilbydes pladsen
til vinderen af bronze. Hvem af de to bronzevindere, der tilbydes pladsen først, afgøres alene ud fra højeste score i
finalespillet.
3.2 Deltagelse i ECC sker som udgangspunkt ved egenbetaling.
Vinderne af de i § 3, stk. 1.2 nævnte Forbundsmesterskaber modtager
forbundets mesterskabsmedalje i guld. Yderligere uddeles forbundets
mesterskabsmedaljer i henholdsvis sølv og bronze.

Forbundet skal én gang om året afholde følgende mesterskaber for ungdom:
1.1 Forbundsmesterskaber for ungdom (UDM):
1.1.1 For puslinge i disciplinerne; single og double for piger og
drenge, eller i en fællesrække.
1.1.1.1 Puslinge kan eventuelt opdeles i en række for
mikropuslinge og puslinge.
1.1.2 For juniorer i disciplinerne; single og double for piger og
drenge, eller i en fællesrække.
1.1.3 For Ynglinge i disciplinerne; single og double for piger og
drenge, eller i en fællesrække.

§8

Afholdelse af UDM
stk. 1
stk. 2

§9

Tidspunkt og sted for afholdelse af UDM fastsættes af DM-udvalget i samarbejde med ungdomsudvalget.
Ungdomsudvalget afholder Forbundsmesterskaberne for ungdom i samarbejde med Øst eller Vest udvalget, herunder det lokale aktivitetsteam.

Deltagelse i UDM
stk. 1

Deltagelse i UDM er åben for alle licenserede ungdomsatleter.

§ 10 Propositioner
stk. 1

stk. 2
stk. 3

4.

Propositionerne for de i § 7 nævnte UDM’er fastsættes af ungdomsudvalget i samarbejde med lederen for DM-udvalget og fremsendes til endelig
godkendelse af bestyrelsen.
Propositionerne for den kommende sæsons UDM, skal være offentliggjort
på forbundets hjemmeside senest den 1. september.
Vinderne i UDM modtager forbundets mesterskabsmedaljer i guld. Yderligere uddeles forbundets mesterskabsmedaljer i henholdsvis sølv og
bronze.

Øvrige mesterskaber udbudt af forbundet
§ 14 Øvrige mesterskaber
stk. 1

Forbundet udbyder løbende følgende mesterskaber:
1.1 Landsdelsmesterskaber og/eller
1.2 Regionale mesterskaber og/eller
1.3 Lokale mesterskaber

§ 15 Afholdelse af øvrige mesterskaber
stk. 1
stk. 2

Tidspunkt og sted for afholdelse af øvrige mesterskaber fastsættes af Øst
og Vest udvalget.
Øst og Vest udvalget afholder forbundets øvrige mesterskabsstævner i
samarbejde med de lokale aktivitetsteam.

§ 16 Deltagelse i forbundets øvrige mesterskaber
stk. 1

Deltagelse i forbundets øvrige mesterskaber er åben for alle licenserede
atleter, der er hjemmehørende i det område hvor mesterskabet afvikles.

§ 17 Propositioner
stk. 1

4

Propositionerne for de i § 14 nævnte øvrige mesterskaber fastsættes af
Øst og Vest udvalget og fremsendes til endelige godkendelse af bestyrelsen.

stk. 2
stk. 3

5.

Propositionerne for den kommende sæson øvrige mesterskaber, skal
være offentliggjort på forbundets hjemmeside senest den 1. september.
Vinderne i de øvrige mesterskaber modtager forbundets guldmedaljer.
Yderligere uddeles forbundets mesterskabsmedaljer i henholdsvis sølv og
bronze.

Fælles bestemmelser for forbundets mesterskaber og øvrige mesterskaber
§ 18 Invitation
stk. 1
stk. 2
stk. 3

Forbundet udsender seneste 6 uger før mesterskaberne meddelelse om
mesterskabernes afholdelse.
Meddelelsen skal enten indeholde propositionerne eller en henvisning til
propositionerne på forbundets hjemmeside.
I omtalen af et DIF anerkendt Danmarksmesterskab skal formuleringen
”Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskab” indgå. Formuleringen
må ikke anvendes i forbindelse med Forbundsmesterskaberne.

§ 19 Tilmelding til mesterskaber
stk. 1
stk. 2
stk. 3
stk. 4

Tilmelding skal ske via forbundets hjemmeside seneste 14 dage før mesterskabernes start.
Betalingen for deltagelse, skal ske på den af bestyrelsen valgte måde og
altid online senest den i indbydelsen anførte dato.
Ved afbud senere end 8 dage før første start opkræves der startgebyr.
Ved UDM skal der i videst muligt omfang tages hensyn til tilrejsende klubbers ønske om starttider.

§ 20 Spilleformer og snittællende
stk. 1
stk. 2
stk. 3

Ved alle Danske mesterskaber og øvrige Forbundsmesterskaber skal der
enten spilles europæisk eller amerikansk.
Alle forbundets mesterskaber er snittællende.
Ved alle Danske mesterskaber og øvrige forbundsmesterskaber, startes
der ved indledende runder med minimum ti minutters opvarmning.

§ 21 World Bowling og forbundets øvrige lovgivning
stk. 1

Ved alle mesterskaber påhviler det arrangøren, at mesterskaberne gennemføres i overensstemmelse med Wold Bowling, ETBF og forbundets
love, lovregulativer, regulativer, bestemmelser og spilleregler.

§ 22 Ikke licenserede atleter
stk. 1

5

Ikke licenserede atleter kan kun deltage i forbundets mesterskaber, såfremt der er givet tilladelse til at gennemføre specielle rækker for ikke
licenserede atleter.

§ 23 Deltagelse i mesterskaber ikke udbudt af forbundet.
stk. 1

Atleter med licens i forbundet, må deltage ved andre mesterskaber end
de anførte. Det gælder såvel nationale som internationale, under forudsætning af, at forbundets amatør-regulativ respekteres, og at deltagelsen
ikke er i strid med forbundets interesser.

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 21.05.2016
Med senere ændringer
den 20.05.2017 samt den 26.05.2018

X.

Redaktionelle ændringer efter repræsentantskabsmødet den 26. maj 2018
I henhold til forbundets love § 9, stk. 4.1.1 er følgende redaktionelle ændringer gennemført
efter det ordinære repræsentantskabsmøde den 26. maj 2018.
I.

Generelle redaktionelle ændringer
§ 5, stk. 2 er ændret fra:
”Deltagelse i Forbundsmesterskaberne for old boys/girls står åben for alle personer
anført under stk. 1, der samtidig er fyldt 50 år ved Forbundsmesterskabernes start.
”
til:
”Deltagelse i Forbundsmesterskaberne for old boys/girls står åben for alle personer
anført under stk. 1, fra det år hvori atleten fylder 50 år. ”
Samtidig er § 5,
stk. 3 I en overgangsperiode indtil 1. juli 2018 kan alle damer der er født før 1. juli
1968 deltage i danske arrangementer som old girls.
stk. 4 §§ 5, stk. 3 og 4 slettes automatisk pr. 1. juli 2018.
slettet.
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