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1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet 

§ 1  Formål 

stk. 1 Lovregulativet indeholder love for udstedelse og inddragelse af licens, 
love om rangliste, love om karantæne i forbindelse med klubskifte samt 

love om karantænefrit klubskifte. 

§ 2  Ændring af lovregulativet 

stk. 1 Lovregulativ III om ”Licens, rangliste og klubskifte”, er udstedt med 
hjemmel i forbundets love § 4, stk. 4. 

stk. 2 Ændring af Lovregulativ III, kan ske på et beslutningsdygtigt repræsen-
tantskabsmøde med 2/3 majoritet jf. forbundet love § 9, stk. 4. 

2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse af licens 

§ 3  Udstedelse af licens 

stk. 1 Licens udstedes af forbundet og kan kun udstedes gennem et medlem-
skab af forbundets medlemsklubber. 

stk. 2 Alle medlemmer af forbundets medlemsklubber, såvel danske som uden-
landske statsborgere, kan indløse licens. 

stk. 3 Medlemmer af en ungdomsklub, der ingen seniorafdeling har, kan indløse 

en ekstra licens gennem en medlemsklub med seniorafdeling. 

stk. 4 Ansøgning og betaling af licensgebyret skal ske gennem ansøgers bow-

lingklub. 

stk. 5 Køb af licens skal ske via bowlingportalen. Når købet er accepteret og 
betalingen godkendt, er atleten/atleterne spilleberettiget med det 

samme. Dog skal reglerne om klubskifte nedenfor i kapitel 4 respekteres. 

5.1 Hvis betalingstransaktionen afvises, eller den ”bestilte” faktura ikke 

betales ved forfald, annulleres licensen/licenserne med tilbagevir-
kende kraft. Eventuelle resultater opnået uden gyldig licens 
nulstilles. 

5.2 Atletens/atleternes licensnummer/ID kan slås op i bowlingportalen, 
hvis atleten allerede er oprettet. Eller straks efter en ny atlet er op-

rettet. 

5.3 Atleter der har behov for, eller måtte ønske et fysisk medlemskort, 
kan købe et sådan i Danmarks Bowling Forbunds webshop. 

stk. 6 Licensen er gældende fra 1. januar til 31. december. 

stk. 7 Forbundet kan ikke imødekomme en ansøgning om licens, hvis ansøger 

afvikler karantæne eller gæld, eller er udelukket i et andet medlemsland 
under International Bowling Federation (IBF). 

stk. 8 Først når eventuelt udestående jf. ovenfor § 3 stk. 7 er afviklet, kan der 

ansøges om licens i forbundet gennem en medlemsklub. 
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§ 4  Fornyelse og afmeldelse af licens 

stk. 1 Fornyelse eller afmeldelse af licens sker gennem medlemmernes bowling-
klub. 

stk. 2 Hvis en licens ikke fornyes pr. 31. december, medfører det 3 måneders 
karantæne for brugen af de spillemæssige rettigheder i overensstem-

melse med reglerne om klubskifte nedenfor i kapitel 4. Undtaget herfra 
er, hvis spilleren på et senere tidspunkt ønsker licens i sin gamle bow-
lingklub. 

§ 5 Prisen for licens 

stk. 1 Gebyret for licens fastsættes hvert år på forbundets ordinære repræsen-

tantskabsmøde og forfalder til betaling ved ansøgning eller fornyelse. 

stk. 2 Ansøges der licens efter 1. juli, betales halvt licensgebyr. 

stk. 3 Gebyret for et fysisk medlemskort, jf. § 3, stk. 5.2, fastsættes hvert år 
på forbundets ordinære repræsentantskabsmøde. 

§ 6  Licens giver ret til deltagelse i følgende 

stk. 1 Under forudsætning af fortsat gyldigt klubmedlemskab giver licensen ret 

til deltagelse i forbundets arrangementer og turneringer samt udenland-
ske arrangementer, som respekteres af medlemslande under IBF. 

stk. 2 En ekstra licens indløst jf. § 3, stk. 3, giver kun ret til deltagelse i forbun-

dets seniorturneringer for klubhold. 

stk. 3 For deltagelse i stævner under andre organisationer gælder, at deltagel-

sen ikke må stride imod forbundets love, lovregulativer, bestemmelser og 
spilleregler. 

§ 7  Inddragelse af licens 

stk. 1 Licensen er strengt personligt. Ved misbrug af rettigheder ved at have 

licens, jf. ovenfor § 6, eller anden overtrædelse af forbundets love, lov-
regulativer, bestemmelser og spilleregler, kan licensen inddrages helt 
eller delvist. 

stk. 2 Inddragelse af licens eller karantæne udover 3 uger idømt af disciplinær-
udvalget, skal forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse. 

stk. 3 Inddragelse af licens efter anmodning fra disciplinærudvalget, skal ende-
lig godkendes af bestyrelsen, der kan returnere sagen til fornyet 
behandling, hvis grundlaget for inddragelsen ikke findes overbevisende. 

§ 8  Fratagelse af medlemskab samt udelukkelse 

stk. 1 Ethvert medlem, der i ord eller handling miskrediterer forbundet, kan af 
bestyrelsen fratages sit medlemskab (licens) for et tidsrum, der står i 
passende forhold til forseelsen. Afgørelsen kan ankes til forbundets Or-

densudvalg. 
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3. Rangliste 

§ 9  Registreringsperiode 

stk. 1 Til brug for eventuel rækkeinddeling og/eller beregning af handicap ved 
mesterskaber og stævner indplaceres licenserede atleter på en rangliste 

efter snit. 

stk. 2 Ranglisten er gældende fra den 1. juli og 1. januar på baggrund af snit 

for registrerede serier pr. henholdsvis 1. juni og 1. december. 

stk. 3 For at opnå ny placering (snit) på ranglisten, skal seniorer, inklusive old 
boys/girls, have spillet 16 serier og ungdom 10 serier i registreringsperi-

oden. 

§ 10  Placering ved indmeldelse i forbundet 

stk. 1 Atleter, der tidligere har været i besiddelse af licens i forbundet, indpla-
ceres på ranglisten med samme placering (snit), som atleten havde ved 

udmeldelsen. 

stk. 2 Atleter, der har eller har haft licens i andre forbund, skal opgive deres 

sidste opnåede klassificering/snit på licensansøgningen og vil blive ind-
placeret herefter. 

4. Regler for klubskifte og karantæne ved klubskifte 

§ 11  Medlemskab af forbundet via en bowlingklub 

stk. 1 En atlet kan kun repræsentere den klub gennem hvilken licensen er regi-
streret. 

stk. 2 Ved ethvert klubskifte skal den nye klub derfor ansøge om at licensen 

registreres gennem den nye klub. 

stk. 3 Administrationsudgifterne ved klubskifte betales af den nye klub til for-

bundet.  

§ 12  Spilleberettigelse og karantæne 

stk. 1 Ved klubskifte får atleten 3 måneders karantæne, gældende alt holdspil, 
hvor det af propositionerne fremgår, at holdet kun må bestå af atleter fra 

samme klub. Karantænen regnes fra den elektroniske ansøgnings dato. 

stk. 2 Ved klubskifte forstås, at både udmeldelse og indmeldelse har fundet sted 
uden ugrundet ophold. 

stk. 3 Klubskifte foretaget i perioden 10. til 31. maj medfører ikke karantæne, 
og kan gennemføres på en af følgende måder: 

3.1 Skiftet sker straks og atleten er tidligst spilleberettiget til holdspil fra 
1. juli samme år. 

3.2 Skiftet sker pr. 1. juli og atleten er spilleberettiget til holdspil for sin 

gamle klub indtil 30. juni samme år. 

stk. 4 Ved alle klubskifter er atleten tidligst spilleberettiget 3 dage efter klub-

skiftet, regnet fra den elektroniske ansøgnings dato. 
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stk. 5 Karantænen indtræder uanset atleten straks eller senere fortryder sit 
klubskifte, også selvom atleten går tilbage til sin tidligere klub. 

stk. 6 En atlet kan deponere sin licens via administrationen. Atletens klub skal 
have meddelelse herom. En deponering indebærer 3 måneders karan-
tæne for brug af rettighederne jf. § 6 ovenfor. Undtaget herfra er, hvis 

atleten starter igen i sin gamle klub, og vil være spilleberettiget 3 dage 
efter. Går atleten i en anden klub, er der tale om klubskifte og de 3 må-

neders karantæne beregnes fra deponeringsdatoen. 

stk. 7 Ingen atlet kan få udstedt licens til en anden klub under forbundet, så-
fremt atleten er i restance, eller er blevet udelukket på grund af restance 

i sin tidligere klub. Indberetning om udelukkelse skal dog være sket til 
forbundet senest 8 dage efter, at atleten er blevet gjort bekendt med 

udelukkelsen. 

stk. 8 Hvis en atlet skifter fra en klub, der ikke anmelder hold eller fornyer licens 

for atleten, skal § 12 i sin helhed respekteres, medmindre klubben eller 
dens bowlingafdeling er opløst. 

§ 13  Dispensationsmulighed for § 12, stk. 1 

stk. 1 Såfremt en atlet skifter klub på grund af dokumenteret flytning, bør der 
gives dispensation for § 12, stk. 1 og § 12 i sin helhed. 

stk. 2 Dog skal følgende betingelser være opfyldt, for at der kan gives dispen-
sation: 

2.1 Klubskiftet skal ske senest en måned efter flytningen. 

2.2 Atleten må ikke have repræsenteret sin gamle klub siden flytningen. 

2.3 Afstanden mellem atletens gamle og nye adresse skal minimum ud-

gøre 50 km. 

2.4 Atletens nye klub skal være hjemmehørende i en hal minimum 50 

km fra, hvor den gamle klub var hjemmehørende. 

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 09.05.2015  
Med senere ændringer 

den 21.05.2016 25, 05.2019, 08.08.2020 samt den 07.08.2021 
Redaktionelle ændringer januar 2022 

X. Redaktionelle ændringer efter repræsentantskabsmødet den 7. august 2021 

I henhold til forbundets love § 9, stk. 4.1.1 er følgende redaktionelle ændringer gennemført 
efter det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. august 2021 

I. Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.1 

- På det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. august 2021 blev ”poststemplets dato” i 

§ 12, stk. 3 ændret til ”den elektroniske ansøgnings dato”. Da § 12 stk. 1 har anvendt 
samme formulering ændres denne redaktionelt. 

- (Ændring sket i: § 12, stk. 1) 

 


