
 
 

 

 
1 

Bestemmelser 
for 

danske rekorder,  
forbundets old boys/girls-rekorder 

og forbundets ungdomsrekorder 

08/2021 

Indhold 

1. Formål og ændring af bestemmelserne for rekorder .............................................. 2 

§ 1 Formål .................................................................................................. 2 

§ 2 Ændring af bestemmelserne for rekorder .................................................... 2 

2. Danske rekorder ............................................................................................. 2 

§ 3 Betingelser for danske rekorder ................................................................ 2 

§ 4 Discipliner ............................................................................................. 2 

3. Forbundets old boys/girls-rekorder .................................................................... 2 

§ 5 Betingelser for forbundets old boys/girls-rekorder ........................................ 2 

§ 6 Discipliner ............................................................................................. 2 

4. Forbundets ungdomsrekorder ............................................................................ 3 

§ 7 Betingelser for forbundets ungdomsrekorder ............................................... 3 

§ 8 Discipliner ............................................................................................. 3 

5. Fælles betingelser for anerkendelse af rekorder ................................................... 3 

§ 8 Betingelser for at sætte rekorder .............................................................. 3 

§ 9  Spillemåde for disciplinerne ...................................................................... 3 

§ 10 Sammenhængende discipliner .................................................................. 3 

§ 11  Flere rekorder på samme spilledag ............................................................ 4 

§ 12 Anmeldelse af rekorder ........................................................................... 4 

6. Nye discipliner ................................................................................................ 4 

§ 13 Tilføjelse af nye discipliner ....................................................................... 4 

  



 
2 

1. Formål og ændring af bestemmelserne for rekorder 

§ 1 Formål 

stk. 1 Bestemmelserne for danske rekorder, forbundets old boys/girls-rekorder 
og forbundets ungdomsrekorder indeholder betingelser for at kunne 

sætte danske rekorder, forbundets old boys/girls-rekorder samt forbun-
dets ungdomsrekorder.  

§ 2 Ændring af bestemmelserne for rekorder 

stk. 1 Ændringer af bestemmelserne for danske rekorder, forbundets old 

boys/girls-rekorder og forbundets ungdomsrekorder, kan ske på et be-
slutningsdygtigt repræsentantskabsmøde med simpelt flertal, jf. 

forbundets love § 9, stk. 4. 

2. Danske rekorder 

§ 3 Betingelser for danske rekorder 

stk. 1 Danske rekorder kan kun sættes af atleter med gyldig licens i forbundet. 

§ 4 Discipliner 

stk. 1 Danske rekorder kan anerkendes i følgende discipliner og antal serier. 

Resultatet regnes altid fra første serie: 

- Individuelt 2 serier og opefter. 

- 2-mandshold 2 serier og opefter. 

- 3-mandshold 2 serier og opefter. 

- 4-mandshold 2 serier og opefter. 

- 5-mandshold 2 serier og opefter. 

- 6-mandshold 2 serier og opefter. 

- Mix 2-mandshold 2 serier og opefter. 

- Mix 3-mandshold 2 serier og opefter. 

- Mix 4 mandshold  2 serier og opefter. 

3. Forbundets old boys/girls-rekorder 

§ 5 Betingelser for forbundets old boys/girls-rekorder 

stk. 1 Forbundets old boys/girls-rekorder kan kun sættes af atleter med gyldig 
licens i forbundet, fra og med det kalenderår hvori atleten fylder 50 år. 

§ 6 Discipliner 

stk. 1 Forbundets old boys/girls-rekorder kan anerkendes i følgende discipliner 

og antal serier. Resultaterne regnes altid fra første serie: 

- Individuelt 2 serier og opefter. 

- 2-mandshold 2 serier og opefter. 
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- 3-mandshold 2 serier og opefter. 

- 4-mandshold 2 serier og opefter. 

- Mix 2-mandshold 2 serier og opefter. 

- Mix 3-mandshold 2 serier og opefter. 

4. Forbundets ungdomsrekorder 

§ 7 Betingelser for forbundets ungdomsrekorder 

stk. 1 Forbundets ungdomsrekorder kan kun sættes af ungdomsatleter med gyl-
dig licens i forbundet. 

§ 8 Discipliner 

stk. 1 Forbundets ungdomsrekorder kan anerkendes i følgende discipliner og 

antal serier. Resultatet regnes altid fra første serie: 

- Individuelt 2 serier og opefter. 

- 2-mandshold 2 serier og opefter. 

- 3-mandshold 2 serier og opefter. 

- 4-mandshold 2 serier og opefter. 

- 5-mandshold  2 serier og opefter. 

- 6-mandshold 2 serier og opefter. 

5. Fælles betingelser for anerkendelse af rekorder 

§ 8 Betingelser for at sætte rekorder 

stk. 1 Kun resultater opnået i snittællende og godkendte nationale som interna-
tionale mesterskaber, stævner og turneringskampe, kan anerkendes som 
henholdsvis danske rekorder, forbundets old boys/girls-rekorder samt 

forbundets ungdomsrekorder. 

§ 9  Spillemåde for disciplinerne 

stk. 1 Danske rekorder, forbundets old boys/girls-rekorder eller forbundets ung-
domsrekorder kan sættes i både amerikansk (AM) og europæisk (EU) 

spillemåde. 

stk. 2 Danske rekorder, forbundets old boys/girls-rekorder eller forbundets ung-

domsrekorder kan sættes i indledende runder, finaler, semifinaler, 
kvartfinaler osv. 

§ 10 Sammenhængende discipliner 

stk. 1 Alle discipliner skal gennemføres uden pauser ud over normale baneskift 
for at kunne blive anerkendt som rekord. 

stk. 2 Anerkendte internationale mesterskabsrekorder under International Bow-
ling Federation og ETBF, kan anerkendes som danske rekorder, 

forbundets old boys/girls rekorder eller forbundets ungdomsrekorder, 
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uagtet om disciplinen strækker sig over flere dage eller hele mesterska-
bet. 

§ 11  Flere rekorder på samme spilledag 

stk. 1 Såfremt der i samme spilleuge opnås flere rekorder i samme disciplin og 

samme antal serier, vil kun det højeste resultat blive anerkendt som re-
kord. Opnår 2 eller flere atleter samme rekordresultat i samme spilleuge, 

bliver alle resultater anerkendt som rekord. 

§ 12 Anmeldelse af rekorder 

stk. 1 En opnået rekord skal anmeldes for at være gældende. Den eller de atle-
ter, der opnår en rekord, skal selv foranledige at rekorden anmeldes på 

en af følgende måder: 

1.1 Ved turneringskampe arrangeret af forbundet anmeldes rekorden af 
klubben med henvisning til det aktuelle kampnummer. 

1.2 Ved nationale mesterskaber og stævner anmeldes rekorden af ar-
rangøren. 

1.3 Ved internationale mesterskaber og stævner er det den enkelte at-
lets eget ansvar at indhente dokumentation for rekorden samt 
efterfølgende anmeldelse. 

stk. 2 Anmeldelse af opnåede rekorder skal ske via forbundets hjemmeside. Den 
dokumentation der stilles krav om i §§ 12, stk. 1.1 til 1.3 vedhæftes an-

meldelsen. 

stk. 3 Anmeldelse af en rekord skal ske senest 14 dage efter aktivitetens afslut-
ning. Ved internationale arrangementer anses hjemkomstdagen som 

aktivitetens afslutning. 

stk. 4 Det kan ikke komme en rekordsætter til skade, såfremt en arrangør eller 

forbundsrepræsentant ikke overholder tidsfristen for anmeldelse af én re-
kord. 

stk. 5 Når et resultat er anerkendt som rekord, vil atleten/atleterne modtage et 

rekorddiplom. Såfremt et resultat kan godkendes som rekord på flere ni-
veauer, udstedes der kun ét rekorddiplom med angivelse af, at resultatet 

er godkendt som flere rekorder. 

stk. 6 En anerkendt rekord kan annulleres, såfremt det viser sig, at betingel-
serne for anerkendelsen alligevel ikke var opfyldt. 

6. Nye discipliner 

§ 13 Tilføjelse af nye discipliner 

stk. 1 Efter indstilling er bestyrelsen bemyndiget til løbende at tilføje nye disci-
pliner under §§ 4, 6 og 8. 

stk. 2 Tilføjelse af nye discipliner offentliggøres på forbundets hjemmeside. 

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 21.05.2016 

Med senere ændringer den 08.08.2020 samt den 07.08.2021 


