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1. Formål og ændringer af bestemmelserne for forbundets hædersbevisninger 

§ 1 Formål 

stk. 1 Bestemmelserne for forbundets hædersbevisninger indeholder en over-
sigt over forbundets hædersbevisninger og til hvem disse kan uddeles til.  

§ 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets hædersbevisninger 

stk. 1 Ændring af bestemmelserne for forbundets hædersbevisninger, kan ske 
på et beslutningsdygtigt repræsentantskabsmøde med simpelt flertal, jf. 
forbundets love § 9, stk. 4. Dog i overensstemmelse med den enkelte 

fonds eventuelle betingelser for ændringer. 

2. Forbundets ærestegn 

§ 3 Forbundets ærestegn 

stk. 1 Forbundet kan uddele følgende ærestegn: 

1.1 Forbundets sølvnål med emalje. 

1.2 Forbundets guldnål 

1.3 Forbundets 25-års ledernål 

1.4 Forbundets 10-års ledernål 

stk. 2 Forbundets sølvnål med emalje er indstiftet ved forbundets 15-års jubi-

læum. Sølvnålen med emalje er forbundets højeste udmærkelse og kan kun 
tildeles danske statsborgere, der i en årrække har ydet en uegennyttig og 

stor indsats i klubber, kredse, regioner, unioner samt udvalg under for-
bundet. 

stk. 3 Forbundets guldnål kan tildeles enhver person, der i en årrække har ydet 

en stor indsats for dansk bowling. 

stk. 4 Forbundets 25-års ledernål kan tildeles enhver person, der har ydet en 

indsats som frivillig leder i klubber, tidligere kredse, tidligere regioner, 
tidligere unioner, aktivitetsteams eller i forbundet uafbrudt i 25 år eller 
30 år sammenlagt. Personer, som tidligere er blevet hædret af unionerne 

for samme indsats kan ikke tildeles forbundets 25-års ledernål. 

stk. 5 Forbundets 10-års ledernål kan tildeles enhver person, der har ydet en 

indsats som frivillig leder i klubber, tidligere kredse, tidligere regioner, 
tidligere unioner, aktivitetsteams eller i forbundet uafbrudt i 10 år eller 
15 år sammenlagt. Personer, som tidligere er blevet hædret af unionerne 

for samme indsats kan ikke tildeles forbundets 10-års ledernål. 

§ 4 Indstilling til ærestegn 

stk. 1 Indstilling om tildeling af et af forbundets ærestegn kan afgives af enhver 
klub samt af forbundets udvalg. Indstillingen sendes til forbundets næst-

formand. 

stk. 2 Ved indstilling om tildeling af et af forbundets ærestegn, skal der skriftligt 

gives oplysning om såvel navnet på personen, som alder, klub samt til-
hørsforhold. 
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stk. 3 Endvidere skal der skriftligt gives en fyldestgørende begrundelse til ind-
stillingen samt oplysninger, om personen eventuelt tidligere har modtaget 

nogen form for ærestegn i forbindelse med sit idrætslige arbejde. 

§ 5 Beslutning om tildeling af forbundets ærestegn 

stk. 1 Beslutning om tildeling af et af forbundets ærestegn træffes af bestyrel-
sen.  

stk. 2 I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 

stk. 3 Bestyrelsens beslutning i forbindelse med behandling af indstillinger om 
tildeling af forbundets ærestegn er endelig og kan ikke ankes til andre 

instanser i forbundet eller DIF. 

3. Årets leder 

§ 6 Årets leder 

stk. 1 Årets leder kåres i forbindelse med forbundets ordinære repræsentant-

skabsmøde. 

§ 7 Indstilling til årets leder 

stk. 1 Motiveret indstilling skal primo april sendes til forbundets næstformand. 

stk. 2 Der vil i udvælgelsen af årets leder blive langt vægt på en person, der 

med sit lederskab og engagement har gjort en ekstra forskel det seneste 
år. 

§ 8 Beslutning om valg af årets leder 

stk. 1 Beslutning om valg af årets leder træffes af bestyrelsen.  

stk. 2 I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 

stk. 3 Bestyrelsens beslutning i forbindelse med behandling af indstillinger om 
valg af årets leder er endelig og kan ikke ankes til andre instanser i for-

bundet eller DIF. 

4. Årets senioratlet 

§ 9 Årets senioratlet 

stk. 1 Årets senioratlet kåres i forbindelse med Danmarksmesterskaberne i 

single/double. 

§ 10 Indstilling til årets senioratlet 

stk. 1 Motiveret indstilling skal primo april sendes til forbundets næstformand. 

stk. 2 Der vil i udvælgelsen af årets senioratlet blandt andet blive lagt vægt på: 

- Generel sportslig indsats. 

- Rollemodel (forestå som et godt eksempel på og uden for banerne). 

- Atletens attitude og profilering af sporten. 
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- Atletens aktive indsats for at promoverer bowlingsporten. 

§ 11 Beslutning om valg af årets senioraltet 

stk. 1 Beslutning om valg af årets senioratlet træffes af bestyrelsen og sports-
chefen.  

stk. 2 I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 

stk. 3 Bestyrelsens beslutning i forbindelse med behandling af indstillinger om 

valg af årets senioratlet er endelig og kan ikke ankes til andre instanser i 
forbundet eller DIF. 

5. Årets ungdomsatlet 

§ 12 Årets ungdomsatlet 

stk. 1 Årets ungdomsatlet kåres i forbindelse med Rankingfinalen for den inde-
værende sæson.  

§ 13 Indstilling til årets ungdomsatlet 

stk. 1 Motiveret indstilling skal senest 14 dage før Rankingfinalens afvikling 

fremsendes til forbundets ungdomsleder. 

stk. 2 Der vil i udvælgelsen af årets ungdomsatlet blandt andet blive lagt vægt 
på: 

- Generel sportslig indsats (målsætning og resultater for sæsonen). 

- Atletens attitude og profilering af sporten (styrker og svagheder). 

- Atletens aktive indsats for at promovere bowlingsporten.  

§ 14 Beslutning om valg af årets ungdomsatlet 

stk. 3 Beslutning om valg af årets ungdomsatlet træffes af ungdomsudvalgets 
medlemmer. 

stk. 4 I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 

stk. 5 Hvis et medlem af ungdomsudvalget har en personlig relation til en eller 
flere nomineret atlet(er), er medlemmet inhabil i valget af årets ung-

domsatlet.  

6. Årets fairplay-atlet (ungdom) 

§ 15 Årets fairplay-atlet  

stk. 1 Årets fairplay-atlet kåres i forbindelse med UDM, for indeværende sæson. 

§ 16 Indstilling til årets fairplay-atlet 

stk. 1 Motiveret indstilling skal senest 14 dage før UDMs afvikling fremsendes 

til forbundets ungdomsleder. 

stk. 2 Der vil i udvælgelsen af årets fairplay-atlet blandt andet blive lagt vægt 

på: 
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- Bemærkelsesværdige hændelser i sæsonen. 

- Sociale færdigheder. 

- Indsatser udover det sædvanlige (i klubben, til mesterskaber, stæv-
ner og turneringskampe) 

§ 17 Beslutning om valg af årets fairplay-atlet 

stk. 1 Beslutning om valg af årets fairplay-atlet træffes af ungdomsudvalgets 

medlemmer. 

stk. 2 I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 

stk. 3 Hvis et medlem af ungdomsudvalget har personlig relation til en eller flere 

nomineret atlet(er), er medlemmet inhabil i valget af årets fairplay-atlet.  

7. Bowlingens Hall of Fame 

§ 18 Hall of Fame 

stk. 1 Bestyrelsen kan én gang årligt i forbindelse med repræsentantskabsmø-

det, udnævne ét medlem af Hall of Fame. 

stk. 2 For at komme i betragtning til Hall of Fame, skal vedkommende leder 

eller atlet have ydet en hel særlig og betydningsfuld indsats for dansk 
bowling. 

stk. 3 Vedkommende skal enten med sit lederskab og/eller præstationer på 

banen, i en lang årrække, have haft en helt afgørende positiv betydning 
for bowlingsporten. 

§ 19  Beslutning om tildeling af hædersbevisningen 

stk. 1 Beslutning om tildeling af hædersbevisningen træffes af bestyrelsen. 

stk. 2 I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 

stk. 3 Bestyrelsens beslutning er endelig og kan ikke ankes til andre instanser 

i forbundet eller DIF.  

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 21.05.2016 
Med senere ændringer 

den 08.03.2018, 26.05.2018, 25.05.2019 samt den 08.08.2020 


