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Propositioner 
for 

landsdelsturneringer i DBwF Øst 
(herunder Danmarksturneringens andet niveau) 

03/2021 

Præambel - Coronaklausul 

Der tages forbehold for fortsatte restriktioner i forhold til corona. Herunder forsamlingsforbud 

samt myndighedernes øvrige anvisninger og retningslinjer for indendørs idræt. 

 

Danmarks Bowling Forbund kan til en hver tid justere propositionerne, for at overholde gæl-

dende forsamlingsforbud samt myndighedernes anvisninger og retningslinjer. Ændringer 
fastsættes af østudvalget og godkendes af bestyrelsen. 

 

Coronaklausulen er gældende indtil alle restriktioner og forbud er ophævet. Herefter bortfal-
der klausulen automatisk. 
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1. Formål og ændring af propositionerne for landsdelsturneringer i DBwF Øst 

§ 1 Formål 

stk. 1 Propositionerne for landsdelsturneringer i DBwF Øst er Danmarks Bowling 
Forbunds østudvalgs ansvarsområde i forbindelse med Danmarksturne-

ringens andet niveau og forbundets øvrige turneringer, jf. Bestemmelser 
for forbundets turneringer, §§ 4, stk. 1.2 og kapitel 4. 

§ 2 Ændring af propositionerne for landsdelsturneringer i DBwF Øst 

stk. 1 Propositionerne for landsdelsturneringer i DBwF Øst fastsættes af østud-

valget og fremsendes til godkendelse af bestyrelsen. 

stk. 2 Propositionerne for den kommende sæsons turneringer, skal væres of-

fentliggjort på forbundets hjemmeside senest den 1. maj. 

2. Landsdelsturneringer i DBwF Øst 

§ 3 Landsdelsturneringer for seniorer 

stk. 1 Østudvalget afholder i hver turneringssæson følgende landsdelsturnerin-

ger for seniorhold: 

1.1 En turnering for 6-mands herrehold (DT Herrer Øst) 

1.2 En turnering for 6-mands damehold (DT Damer Øst) 

1.3 En turnering for 4-mands damehold (Øst Damer 4MH) 

1.4 En turnering for 3-mands herrehold (Østrække Herrer) 

1.5 En turnering for 3-mands damehold (Østrække Damer) 

1.6 En turnering for 3-mands mixhold (Østrække Mix) 

1.7 En cupturnering for herrehold (Øst Pokalcup Herrer) 

1.8 En cupturnering for damehold (Øst Pokalcup Damer) 

§ 4 Landsdelsturneringer for ungdom 

stk. 1 Østudvalget afholder i hver turneringssæson følgende landsdelsturnerin-
ger for ungdomshold: 

1.1 En turnering for 2-mandshold (Østrække ungdom) 

1.2 En turnering for 2-mandshold puslinge (Østrække puslinge) 
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3. DT Herrer Øst 

§ 5 Turneringsform 

stk. 1 DT Herrer Øst afholdes som dobbeltturnering for klubhold. 

stk. 2 DT Herrer Øst udgør andet niveau af den landsdækkende Danmarkstur-

nering. 

§ 6 Turneringens opbygning 

stk. 1 DT Herrer Øst opbygges i det efter holdtilmeldingen nødvendige antal 
rækker, benævnt DT Herrer Øst 2. division, DT Herrer Øst 3. division osv. 

stk. 2 Hver række består af 2 parallelle rækker, benævnt pulje A og pulje B. 

stk. 3 Der tilstræbes 8 hold i hver pulje. 

stk. 4 Nye hold i turneringen placeres principielt i nederst liggende række. 

4.1 Hvis det sportsligt taler herfor, kan DBwF Øst placere et nyt hold, 
indenfor den nederste 1/3 af turneringen.  

stk. 5 Ved 6 eller færre hold i en pulje spiller hvert hold en ekstra turnerings-
kamp mod hver af de øvrige hold (tripelturnering). 

§ 7 Hvem kan deltage 

stk. 1 Hver klub under DBwF Øst kan deltage med et eller flere hold i DT Herrer 

Øst. 

1.1 En klub kan dog kun have et hold i hver af turneringens puljer. 

1.2 Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1, hold 2 osv. 

1.3 Hold med laveste nummer, vil ved oprykning/nedrykning af en atlet 
blive betragtet som højere rangerende end hold med højere num-

mer. 

stk. 2 Et hold består af 6 atleter, samt eventuelt én reserve. 

stk. 3 Atleterne skal have licens i klubben. 

stk. 4 Jf. Bestemmelser for forbundets turneringer § 17 er det tilladt damer at 
deltage i DT Herrer Øst. Et hold skal dog bestå af minimum 50 % herrer 

i den enkelte serie. 

§ 8 Spilleform 

stk. 1 I DT Herrer Øst spilles 4 serier AM pr. atlet, dvs. 24 serier pr. hold. 

stk. 2 Holdene stiller op som 2 trioer, dvs. 2x3-mandshold. 

stk. 3 I alle turneringskampe spiller trioerne mod direkte modstander på 
samme banesæt. 

stk. 4 Turneringskampe spilles efter følgende spillenøgle 

Trio Bane 1 - 2 Bane 3 - 4 

Serie 1 A1 - B1 A2 - B2 

Serie 2 B2 - A1 B1 - A2 

Serie 3 A2 - B2 A1 - B1 

Serie 4 B1 - A2 B2 - A1 
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A=hjemmehold – B=udehold. Hjemmeholdet bytter banesæt efter 2. se-
rie og udeholdet efter 1. og 3. serie. 

§ 9 Pointsystem 

stk. 1 Der spilles om 2 point pr. banesæt plus 2 point for samlet kegler i hver 

serie. 

stk. 2 Ved uafgjort tildeles hver trio på banesættet/hvert hold 1 point. 

stk. 3 Der spilles om i alt 6 point pr. serie og 24 point i alt pr. turneringskamp. 

stk. 4 Det hold, der efter færdigspillet sæson har flest point i en række, vinder 
rækken. Øvrige hold placeres som nr.2, 3, 4 osv. i forhold til opnåede 

point. 

stk. 5 Ved pointlighed henvises til Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 

§ 32, stk. 1.2 

§ 10 Op- og nedrykning efter færdigspillet sæson 

stk. 1 Vinderholdet i hver række rykker op i nærmeste højere liggende række. 

1.1 Oprykning fra DT Herrer Øst 2. division pulje A og pulje B og Dan-

marksturneringens første niveau (DT Herrer 1. division Øst), sker jf. 
propositionerne for Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende 
turneringer. 

1.2 Har vinderholdets klub i forvejen et hold i samme parallelle række 
på nærmeste højere niveau rykkes op i den modsatte parallelle 

række. 

1.3 Har vinderholdets klub i forvejen hold i begge parallelle rækker på 
nærmeste højere niveau rykker næst placerede hold op. 

stk. 2 Sidst placerede hold i en række rykker ned i nærmeste lavere liggende 
række. 

2.1 Har sidst placerede holds klub i forvejen et hold i samme parallelle 
række på nærmeste lavere niveau rykkes ned i den modsatte pa-
rallelle række. 

2.2 Har sidst placerede holds klub i forvejen hold i begge parallelle 
rækker på nærmeste lavere niveau rykkes om muligt to niveauer 

ned. 

2.3 Der kan ske ekstraordinær nedrykning af hold, hvis der sker eks-
traordinær nedrykning fra Danmarksturneringens første niveau jf. 

propositionerne for Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende 
turneringer. 

§ 11 Medaljer 

stk. 1 Efter færdigspillet sæson modtager vinderholdet i hver række forbun-

dets medaljer for hold i guld. Nr. 2 og nr. 3 i hver række får henholdsvis 
forbundets medaljer for hold i sølv og bronze. 



 
7 

4. DT Damer Øst 

§ 12 Turneringsform 

stk. 1 DT Damer Øst afholdes som dobbeltturnering for klubhold.  

stk. 2 DT Damer Øst udgør andet niveau af den landsdækkende Danmarkstur-

nering. 

§ 13 Turneringens opbygning 

stk. 1 DT Damer Øst opbygges i det efter holdtilmeldingen nødvendige antal 
rækker, benævnt DT Damer Øst 2. division, DT Damer Øst 3. division osv. 

stk. 2 Der tilstræbes 8 hold i hver række. 

stk. 3 Nye hold i turneringen placeres principielt i nederst liggende række. 

3.1 Hvis det sportsligt taler herfor, kan DBwF Øst placere et nyt hold, 
indenfor den nederste 1/3 af turneringen. 

stk. 4 Ved 6 eller færre hold i en række spiller hvert hold en ekstra turnerings-

kamp mod hver af de øvrige hold (tripelturnering). 

§ 14 Hvem kan deltage 

stk. 1 Hver klub under DBwF Øst kan deltage med et eller flere hold i DT Damer 
Øst. 

1.1 En klub kan dog kun have et hold i hver af turneringens rækker. 

1.2 Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1, hold 2 osv. 

1.3 Hold med laveste nummer, vil ved oprykning/nedrykning af en atlet 
blive betragtet som højere rangerende end hold med højere num-
mer. 

stk. 2 Et hold består af 6 atleter, samt eventuelt én reserve. 

stk. 3 Atleterne skal have licens i klubben. 

stk. 4 Holdene skal være rene damehold. 

§ 15 Spilleform 

stk. 1 I DT Damer Øst spilles 4 serier AM pr. atlet, dvs. 24 serier pr. hold. 

stk. 2 Holdene stiller op som 2 trioer, dvs. 2x3-mandshold. 

stk. 3 I alle turneringskampe spiller trioerne mod direkte modstander på 
samme banesæt. 

stk. 4 Turneringskampe spilles efter følgende spillenøgle 

Trio Bane 1 - 2 Bane 3 - 4 

Serie 1 A1 - B1 A2 - B2 

Serie 2 B2 - A1 B1 - A2 

Serie 3 A2 - B2 A1 - B1 

Serie 4 B1 - A2 B2 - A1 

A=hjemmehold – B=udehold. Hjemmeholdet bytter banesæt efter 2. se-
rie og udeholdet efter 1. og 3. serie. 
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§ 16 Pointsystem 

stk. 1 Der spilles om 2 point pr. banesæt plus 2 point for samlet kegler i hver 
serie. 

stk. 2 Ved uafgjort tildeles hver trio på banesættet/hvert hold 1 point. 

stk. 3 Der spilles om i alt 6 point pr. serie og 24 point i alt pr. turneringskamp. 

stk. 4 Det hold, der efter færdigspillet sæson har flest point i en række, vinder 
rækken. Øvrige hold placeres som nr.2, 3, 4 osv. i forhold til opnåede 
point. 

stk. 5 Ved pointlighed henvises til Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 
§ 32, stk. 1.2 

§ 17 Op- og nedrykning efter færdigspillet sæson 

stk. 1 Vinderholdet i hver række rykker op i nærmeste højere liggende række. 

1.1 Oprykning fra DT Damer Øst 2. division og Danmarksturneringens 
første niveau (DT Damer 1. division Øst), sker jf. propositionerne for 

Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer. 

1.2 Har vinderholdets klub i forvejen et hold i nærmeste højere lig-
gende række rykker næst placerede hold op. 

stk. 2 Sidst placerede hold i en række rykker ned i nærmeste lavere liggende 
række. 

2.1 Der kan ske ekstraordinær nedrykning af hold, hvis der sker eks-
traordinær nedrykning fra Danmarksturneringens første niveau jf. 
propositionerne for Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende 

turneringer. 

§ 18 Medaljer 

stk. 1 Efter færdigspillet sæson modtager vinderholdet i hver række forbun-
dets medaljer for hold i guld. Nr. 2 og nr. 3 i hver række får henholdsvis 

forbundets medaljer for hold i sølv og bronze. 
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5. Øst Damer 4MH 

§ 19 Turneringsform 

stk. 1 Øst Damer 4MH afholdes som dobbeltturnering for klubhold. 

§ 20 Turneringens opbygning 

stk. 1 Øst Damer 4MH opbygges i det efter holdtilmeldingen nødvendige antal 

rækker, benævnt Øst Damer 4MH række 1, Øst Damer 4MH række 2 osv. 

stk. 2 Der tilstræbes 8 hold i hver række. 

stk. 3 Nye hold i turneringen placeres principielt i nederst liggende række. 

3.1 Hvis det sportsligt taler herfor, kan DBwF Øst placere et nyt hold, 
indenfor den nederste 1/3 af turneringen. 

stk. 4 Ved 6 eller færre hold i en række spiller hvert hold en ekstra turnerings-
kamp mod hver af de øvrige hold (tripelturnering). 

§ 21 Hvem kan deltage 

stk. 1 Hver klub under DBwF Øst kan deltage med et eller flere hold i Øst Damer 

4MH. 

1.1 En klub kan dog kun have et hold i hver af turneringens rækker. 

1.2 Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1, hold 2 osv. 

1.3 Hold med laveste nummer, vil ved oprykning/nedrykning af en atlet 
blive betragtet som højere rangerende end hold med højere num-

mer. 

stk. 2 Et hold består af 4 atleter, samt eventuelt én reserve. 

stk. 3 Atleterne skal have licens i klubben. 

stk. 4 Holdene skal være rene damehold. 

§ 22 Spilleform 

stk. 1 I Øst Damer 4MH spilles 4 serier AM pr. atlet, dvs. 16 serier pr. hold. 

stk. 2 Holdene stiller op som 2 doubler, dvs. 2x2-mandshold. 

stk. 3 I alle turneringskampe spiller doublerne mod direkte modstander på 
samme banesæt. 

stk. 4 Turneringskampe spilles efter følgende spillenøgle 

Double Bane 1 - 2 Bane 3 - 4 

Serie 1 A1 - B1 A2 - B2 

Serie 2 B2 - A1 B1 - A2 

Serie 3 A2 - B2 A1 - B1 

Serie 4 B1 - A2 B2 - A1 

A=hjemmehold – B=udehold. Hjemmeholdet bytter banesæt efter 2. se-
rie og udeholdet efter 1. og 3. serie. 

§ 23 Pointsystem 

stk. 1 Der spilles om 2 point pr. banesæt plus 2 point for samlet kegler i hver 
serie. 
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stk. 2 Ved uafgjort hver double på banesættet/hvert hold 1 point. 

stk. 3 Der spilles om i alt 6 point pr. serie og 24 point i alt pr. turneringskamp. 

stk. 4 Det hold, der efter færdigspillet sæson har flest point i en række, vinder 
rækken. Øvrige hold placeres som nr.2, 3, 4 osv. i forhold til opnåede 
point. 

stk. 5 Ved pointlighed henvises til Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 
§ 32, stk. 1.2 

§ 24 Op- og nedrykning efter færdigspillet sæson 

stk. 1 Vinderholdet i hver række rykker op i nærmeste højere liggende række. 

1.1 Har vinderholdets klub i forvejen et hold i nærmeste højere lig-
gende række rykker næst placerede hold op. 

stk. 2 Sidst placerede hold i en række rykker ned i nærmeste lavere liggende 
række. 

§ 25 Medaljer 

stk. 1 Efter færdigspillet sæson modtager vinderholdet i hver række forbun-

dets medaljer for hold i guld. Nr. 2 og nr. 3 i hver række får henholdsvis 
forbundets medaljer for hold i sølv og bronze. 
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6. Østrække Herrer 

§ 26 Turneringsform 

stk. 1 Østrække Herrer afholdes som dobbeltturnering for klubhold.  

§ 27 Turneringens opbygning 

stk. 1 Østrække Herrer opbygges i det efter holdtilmeldingen nødvendige antal 

rækker, benævnt Østrække Herrer række 1, Østrække Herrer række 2 
osv. 

stk. 2 Der tilstræbes 8 hold i hver række. 

stk. 3 Nye hold i turneringen placeres principielt i nederst liggende række. 

3.1 Hvis det sportsligt taler herfor, kan DBwF Øst placere et nyt hold, 

indenfor den nederste 1/3 af turneringen. 

stk. 4 Ved 6 eller færre hold i en række spiller hvert hold en ekstra kamp mod 
hver af de øvrige hold (tripelturnering). 

§ 28 Hvem kan deltage 

stk. 1 Hver klub under DBwF Øst kan deltage med et eller flere hold i Østrække 
Herrer. 

1.1 En klub kan dog kun have et hold i hver af turneringens rækker. 

1.2 Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1, hold 2 osv. 

1.3 Hold med laveste nummer, vil ved oprykning/nedrykning af en atlet 

blive betragtet som højere rangerende end hold med højere num-
mer. 

stk. 2 Et hold består af 3 atleter, samt eventuelt én reserve. 

stk. 3 Atleterne skal have licens i klubben. 

stk. 4 Jf. Bestemmelser for forbundets turneringer § 17 er det tilladt damer at 

deltage i Østrække Herrer. Et hold skal dog bestå af minimum 50 % her-
rer i den enkelte serie. 

§ 29 Spilleform 

stk. 1 I Østrække Herrer spilles 4 serier AM pr. atlet, dvs. 12 serier pr. hold. 

stk. 2 I alle turneringskampe spiller holdene alle 4 serier mod modstanderhol-
det på samme banesæt. 

stk. 3 Turneringskampe spilles efter følgende spillenøgle 

Hold Bane 1 - 2 

Serie 1 A - B 

Serie 2 B - A 

Serie 3 A – B 

Serie 4 B – A 

A=hjemmehold – B=udehold.  
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§ 30 Pointsystem 

stk. 1 Der spilles om 2 point pr. serie. 

stk. 2 Der spilles om 2 point for samlet keglefald i turneringskampen. 

stk. 3 Ved uafgjort tildeles hvert hold 1 point. 

stk. 4 Der spilles om i alt 10 point pr. turneringskamp. 

stk. 5 Det hold, der efter færdigspillet sæson har flest point i en række, vinder 
rækken. Øvrige hold placeres som nr.2, 3, 4 osv. i forhold til opnåede 
point. 

stk. 6 Ved pointlighed henvises til Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 
§ 32, stk. 1.2 

§ 31 Op- og nedrykning efter færdigspillet sæson 

stk. 1 Vinderholdet i hver række rykker op i nærmeste højere liggende række. 

1.1 Har vinderholdets klub i forvejen et hold i nærmeste højere lig-
gende række rykker næst placerede hold op. 

stk. 2 Sidst placerede hold i en række rykker ned i nærmeste lavere liggende 
række. 

§ 32 Medaljer 

stk. 1 Efter færdigspillet sæson modtager vinderholdet i hver række forbun-
dets medaljer for hold i guld. Nr. 2 og nr. 3 i hver række får henholdsvis 

forbundets medaljer for hold i sølv og bronze. 
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7. Østrække Damer 

§ 33 Turneringsform 

stk. 1 Østrække Damer afholdes som dobbeltturnering for klubhold.  

§ 34 Turneringens opbygning 

stk. 1 Østrække Damer opbygges i det efter holdtilmeldingen nødvendige antal 

rækker, benævnt Østrække Damer, række 1, Østrække Damer, række 2 
osv. 

stk. 2 Der tilstræbes 8 hold i hver række. 

stk. 3 Nye hold i turneringen placeres principielt i nederst liggende række. 

3.1 Hvis det sportsligt taler herfor, kan DBwF Øst placere et nyt hold, 

indenfor den nederste 1/3 af turneringen. 

stk. 4 Ved 6 eller færre hold i en række spiller hvert hold en ekstra kamp mod 
hver af de øvrige hold (tripelturnering). 

§ 35 Hvem kan deltage 

stk. 1 Hver klub under DBwF Øst kan deltage med et eller flere hold i Østrække 
Damer. 

1.1 En klub kan dog kun have et hold i hver af turneringens rækker. 

1.2 Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1, hold 2 osv. 

1.3 Hold med laveste nummer, vil ved oprykning/nedrykning af en atlet 

blive betragtet som højere rangerende end hold med højere num-
mer. 

stk. 2 Et hold består af 3 atleter, samt eventuelt én reserve. 

stk. 3 Atleterne skal have licens i klubben. 

stk. 4 Holdene skal være rene damehold. 

§ 36 Spilleform 

stk. 1 I Østrække damer spilles 4 serier AM pr. atlet, dvs. 12 serier pr. hold. 

stk. 2 I alle turneringskampe spiller holdene alle 4 serier mod modstanderhol-
det på samme banesæt. 

stk. 3 Turneringskampe spilles efter følgende spillenøgle 

Hold Bane 1 - 2 

Serie 1 A - B 

Serie 2 B - A 

Serie 3 A – B 

Serie 4 B – A 

A=hjemmehold – B=udehold.  

§ 37 Pointsystem 

stk. 1 Der spilles om 2 point pr. serie. 

stk. 2 Der spilles om 2 point for samlet keglefald i turneringskampen. 

stk. 3 Ved uafgjort tildeles hvert hold 1 point. 
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stk. 4 Der spilles om i alt 10 point pr. turneringskamp.  

stk. 5 Det hold, der efter færdigspillet sæson har flest point i en række, vinder 

rækken. Øvrige hold placeres som nr.2, 3, 4 osv. i forhold til opnåede 
point. 

stk. 6 Ved pointlighed henvises til Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 

§ 32, stk. 1.2 

§ 38 Op- og nedrykning efter færdigspillet sæson 

stk. 1 Vinderholdet i hver række rykker op i nærmeste højere liggende række. 

1.1 Har vinderholdets klub i forvejen et hold i nærmeste højere lig-

gende række rykker næst placerede hold op. 

stk. 2 Sidst placerede hold i en række rykker ned i nærmeste lavere liggende 

række. 

§ 39 Medaljer 

stk. 1 Efter færdigspillet sæson modtager vinderholdet i hver række forbun-
dets medaljer for hold i guld. Nr. 2 og nr. 3 i hver række får henholdsvis 

forbundets medaljer for hold i sølv og bronze. 
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8. Østrække Mix 

§ 40 Turneringsform 

stk. 1 Østrække Mix afholdes som enkeltturnering for klubhold. 

§ 41 Turneringens opbygning 

stk. 1 Østrække Mix opbygges i det efter holdtilmeldingen nødvendige antal 

rækker, benævnt Østrække Mix, række 1, Østrække Mix, række 2 osv. 

stk. 2 Der tilstræbes 7 hold i hver række. 

stk. 3 Nye hold i turneringen placeres principielt i nederst liggende række. 

3.1 Hvis det sportsligt taler herfor, kan DBwF Øst placere et nyt hold, 

indenfor den nederste 1/3 af turneringen. 

stk. 4 Turneringen afholdes i kamprunder, dvs. alle turneringskampe i en runde 

spilles samtidig i samme hal. Det tilstræbes at runderne placeres således 
at alle hold får mindst en turneringskamp i sin hjemmehal. 

stk. 5 Aktivitetsteamet i den hal hvor en runde spilles, sørger for turnerings-

dommere. 

§ 42 Hvem kan deltage 

stk. 1 Hver klub under DBwF Øst kan deltage med et eller flere hold i Østrække 
Mix. 

1.1 Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1, hold 2 osv. 

1.2 Klubbens hold blive placeret med et hold i hver række.  

1.3 Øvrige hold placeres med et ekstra hold i hver række fra toppen af 

turneringen. Eksempelvis vil en klub der tilmelder 5 hold og der 

kun er 3 mix-rækker få 2 hold placeret i række 1, 2 hold i række 2 

og 1 hold i række 3. Holdene vil blive nummereret med hold 1 og 2 

i række 1, hold 3 og 4 i række 2 og hold 5 i række 3. 

stk. 2 Et hold består af 3 atleter, samt eventuelt én reserve. 

stk. 3 Atleterne skal have licens i klubben. 

stk. 4 I Østrække Mix skal det spillende hold hele tiden være et mix-hold uagtet 
eventuel udskiftning. 

stk. 5 Har en atlet først spillet på et mix-hold, er denne låst til holdet i resten 

af pågældende mix-turnering. 

§ 43 Spilleform 

stk. 1 I Østrække mix spilles 4 serier AM pr. atlet, dvs. 12 serier pr. hold. 

stk. 2 I alle turneringskampe spiller holdene alle 4 serier mod modstanderhol-
det på samme banesæt. 

stk. 3 Turneringskampe spilles efter følgende spillenøgle 

Hold Bane 1 - 2 

Serie 1 A - B 

Serie 2 B - A 
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Serie 3 A – B 

Serie 4 B – A 

A=hjemmehold – B=udehold.  

§ 44 Pointsystem 

stk. 1 Der spilles om 2 point pr. serie. 

stk. 2 Der spilles om 2 point for samlet keglefald i turneringskampen. 

stk. 3 Ved uafgjort tildeles hvert hold 1 point. 

stk. 4 Der spilles om i alt 10 point pr. turneringskamp.  

stk. 5 Det hold, der efter færdigspillet sæson har flest point i en række, vinder 
rækken. Øvrige hold placeres som nr.2, 3, 4 osv. i forhold til opnåede 

point. 

stk. 6 Ved pointlighed henvises til Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 

§ 32, stk. 1.2 

§ 45 Op- og nedrykning efter færdigspillet sæson 

stk. 1 Vinderholdet i hver række rykker op i nærmeste højere liggende række. 

1.1 Har vinderholdets klub i forvejen et hold i nærmeste højere lig-
gende række rykker næst placerede hold op. 

stk. 2 Sidst placerede hold i en række rykker ned i nærmeste lavere liggende 
række. 

§ 46 Medaljer 

stk. 1 Efter færdigspillet sæson modtager vinderholdet i hver række forbun-

dets medaljer for hold i guld. Nr. 2 og nr. 3 i hver række får henholdsvis 
forbundets medaljer for hold i sølv og bronze. 
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9. Øst Pokalcup Herrer 

§ 47 Turneringsform 

stk. 1 Øst Pokalcup Herrer afholdes som en cup-turnering for klubhold.  

§ 48 Turneringens opbygning 

stk. 1 Turneringen opdeles i et skematisk modul, hvor holdene efter lodtræk-

ning, placeres i puljer, og vinderen af hver pulje går videre i turneringen. 

stk. 2 Lodtrækningen foretages ved sæsonstart, hvorefter det øvrige kamppro-
gram vil fremgå af det skematiske modul, som før lodtrækning vil være 

forsynet med kampdage og tidspunkter. 

stk. 3 Turneringen afholdes i runder, dvs. alle turneringskampe i en runde spil-

les samme dag i samme hal. 

stk. 4 Aktivitetsteamet i den hal hvor en runde spilles, sørger for turnerings-
dommere. 

§ 49 Hvem kan deltage 

stk. 1 Hver klub under DBwF Øst kan deltage med et eller flere hold i Øst Po-
kalcup Herrer. 

1.1 Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1, hold 2 osv. 

stk. 2 Et hold består af 3 atleter, samt eventuelt én reserve. 

stk. 3 Atleterne skal have licens i klubben. 

stk. 4 Holdene skal være rene herrehold. 

stk. 5 En atlet må ikke deltage på mere end ét hold for samme klub i samme 

sæson. 

§ 50 Spilleform 

stk. 1 I Øst Pokalcup Herrer spilles 3 serier AM pr. atlet, dvs. 9 serier pr. hold. 

stk. 2 I alle turneringskampe spiller holdene alle 3 serier mod modstanderhol-

det på samme banesæt. 

stk. 3 Turneringskampe spilles efter følgende spillenøgle 

Hold Bane 1 - 2 

Serie 1 A - B 

Serie 2 B - A 

Serie 3 A – B 

A=hjemmehold – B=udehold.  

§ 51 Vinder af en pulje 

stk. 1 Vinder i en pulje er det hold, der efter de 9 serier har højest keglefald. 

stk. 2 Skulle holdene opnå samme keglefald, følges Spilleregler for Danmarks 
Bowling Forbund § 32, stk. 1.2.1.3 og stk. 1.2.1.4. 

stk. 3 Vinderen i en pulje går videre til næste runde. 
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§ 52 Finalespil 

stk. 1 Når der er 4 hold tilbage spilles semifinale. 

stk. 2 Taberne fra semifinalerne spiller om 3. pladsen. 

stk. 3 Vinderne fra semifinalerne spiller finale. 

stk. 4 I semifinale og finale spilles som i øvrige runder, jf. §§ 50 og 51. 

stk. 5 Østudvalget betaler banelejen for semifinale og finale. 

§ 53 Medaljer 

stk. 1 Vinderen af finale modtager forbundets medaljer for hold i guld.  

stk. 2 Taberen af finale modtager forbundets medaljer for hold i sølv. 

stk. 3 Vinderen af kampen om 3. pladsen modtager forbundets medaljer for 

hold i bronze. 
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10. Øst Pokalcup Damer 

§ 54 Turneringsform 

stk. 1 Øst Pokalcup Damer afholdes som en cup-turnering for klubhold.  

§ 55 Turneringens opbygning 

stk. 1 Turneringen opdeles i et skematisk modul, hvor holdene efter lodtræk-

ning, placeres i puljer, og vinderen af hver pulje går videre i turneringen. 

stk. 2 Lodtrækningen foretages ved sæsonstart, hvorefter det øvrige kamppro-
gram vil fremgå af det skematiske modul, som før lodtrækning vil være 

forsynet med kampdage og tidspunkter. 

stk. 3 Turneringen afholdes i runder, dvs. alle turneringskampe i en runde spil-

les samme dag i samme hal. 

stk. 4 Aktivitetsteamet i den hal hvor en runde spilles, sørger for turnerings-
dommere. 

§ 56 Hvem kan deltage 

stk. 1 Hver klub under DBwF Øst kan deltage med et eller flere hold i Øst Po-
kalcup Damer. 

1.1 Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1, hold 2 osv. 

stk. 2 Et hold består af 3 atleter, samt eventuelt én reserve. 

stk. 3 Atleterne skal have licens i klubben. 

stk. 4 Holdene skal være rene damehold. 

stk. 5 En atlet må ikke deltage på mere end ét hold for samme klub i samme 

sæson. 

§ 57 Spilleform 

stk. 1 I Øst Pokalcup Damer spilles 3 serier AM pr. atlet, dvs. 9 serier pr. hold. 

stk. 2 I alle turneringskampe spiller holdene alle 3 serier mod modstanderhol-

det på samme banesæt. 

stk. 3 Turneringskampe spilles efter følgende spillenøgle 

Hold Bane 1 - 2 

Serie 1 A - B 

Serie 2 B - A 

Serie 3 A – B 

A=hjemmehold – B=udehold.  

§ 58 Vinder af en pulje 

stk. 1 Vinder i en pulje er det hold, der efter de 9 serier har højest keglefald. 

stk. 2 Skulle holdene opnå samme keglefald, følges Spilleregler for Danmarks 
Bowling Forbund § 32, stk. 1.2.1.3 og stk. 1.2.1.4. 

stk. 3 Vinderen i en pulje går videre til næste runde. 
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§ 59 Finalespil 

stk. 1 Når der er 4 hold tilbage spilles semifinale. 

stk. 2 Taberne fra semifinalerne spiller om 3. pladsen. 

stk. 3 Vinderne fra semifinalerne spiller finale. 

stk. 4 I semifinale og finale spilles som i øvrige runder, jf. §§ 57 og 58. 

stk. 5 Østudvalget betaler banelejen for semifinalerne og finalen. 

§ 60 Medaljer 

stk. 1 Vinderen af finale modtager forbundets medaljer for hold i guld.  

stk. 2 Taberen af finale modtager forbundets medaljer for hold i sølv. 

stk. 3 Vinderen af kampen om 3. pladsen modtager forbundets medaljer for 

hold i bronze. 
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11. Østrække Ungdom 

§ 61 Turneringsform 

stk. 1 Østrække Ungdom afholdes som puljekampe for klubhold.  

§ 62 Turneringens opbygning 

. 

stk. 1 Østrække Ungdom opbygges i det efter holdtilmeldingen nødvendige an-
tal rækker, benævnt Østrække Ungdom, række 1, Østrække Ungdom, 

række 2 osv. 

stk. 2 Der tilstræbes 6 hold i hver række. 

stk. 3 Placeringen af hold i rækker afgøres af en af Aktivitetskoordinatoren ned-
sat ungdomsturneringskomite. Holdene placeres med hensyn til 
geografien og så vidt det er muligt efter atleternes snit på de tilmeldte 

hold. 

stk. 4 Turneringen afholdes i runder, dvs. alle turneringskampe i en runde spil-

les samme dag i samme hal. 

§ 63 Hvem kan deltage 

stk. 1 Hver klub under DBwF Øst kan deltage med et eller flere hold i Østrække 
Ungdom. 

1.1 Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1, hold 2 osv. 

1.2 Hold med laveste nummer, vil ved oprykning/nedrykning af en atlet 
blive betragtet som højere rangerende end hold med højere num-

mer. 

stk. 2 Et hold består af 2 atleter, samt eventuel reserve. 

stk. 3 Atleterne skal have licens i klubben. 

stk. 4 Holdene kan bestå af drenge, piger eller være mixhold. 

§ 64 Spilleform 

stk. 1 I Østrække ungdom spilles i runder. 

stk. 2 I hver runde spiller hvert hold 1 serie AM pr. atlet mod hvert af de øv-
rige hold i rækken. 

stk. 3 I alle serierne spiller holdene mod modstanderholdet på samme bane-

sæt.  

stk. 4 Ved 6 hold pr. række giver dette 5 serier pr. atlet pr. runde. 

stk. 5 Ved 7 hold i rækken spilles stadig 1 serie mod hver modstander pr. 
runde, hvilket giver 6 serier pr. atlet pr. runde. Hvert hold vil være 
oversidder i én serie. 

stk. 6 Ved 5 hold i rækken spilles stadig 1 serie mod hver modstander pr. 
runde, hvilket giver 4 serier pr. atlet pr. runde. Hvert hold vil være 

oversidder i én serie. 

stk. 7 Ved 4 hold i rækken spilles der 1 serie mod hver modstander 2 gange i 
hver runde. Hvilket i alt giver 6 serier pr. atlet pr. runde. 

stk. 8 Uanset antal hold i en række spilles 2 runder i hvert holds hjemmehal. 
Der spilles ikke i neutrale haller. 
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stk. 9 Hver runde betragtes som en kamp. 

§ 65 Pointsystem 

stk. 1 Der gives 2 point for hver vundet serie og 0 point for tabt serie. 

stk. 2 Ved uafgjort tildeles hvert hold 1 point. 

stk. 3 Det hold, der efter færdigspillet sæson har flest point i en række, vinder 
rækken. Øvrige hold placeres som nr.2, 3, 4 osv. i forhold til opnåede 

point. 

stk. 4 Ved pointlighed henvises til Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 
§ 32, stk. 1.2 

§ 66 Medaljer 

stk. 1 Efter færdigspillet sæson modtager vinderholdet i hver række forbun-
dets medaljer for hold i guld. Nr. 2 og nr. 3 i hver række får henholdsvis 
forbundets medaljer for hold i sølv og bronze. 
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12. Østrække Puslinge 

§ 67 Turneringsform 

stk. 1 Østrække Puslinge afholdes som puljekampe for klubhold.  

§ 68 Turneringens opbygning 

stk. 1 Østrække Puslinge opbygges i det efter holdtilmeldingen nødvendige an-

tal rækker, benævnt Østrække Puslinge, række 1, Østrække Puslinge, 
række 2 osv. 

stk. 2 Der tilstræbes 6 hold i hver række. 

stk. 3 Placeringen af hold i rækker afgøres af en af Aktivitetskoordinatoren ned-
sat ungdomsturneringskomite. Holdene placeres med hensyn til 

geografien og så vidt det er muligt efter atleternes snit på de tilmeldte 
hold. 

stk. 4 Turneringen afholdes i runder, dvs. alle turneringskampe i en runde spil-

les samme dag i samme hal. 

§ 69 Hvem kan deltage 

stk. 1 Hver klub under DBwF Øst kan deltage med et eller flere hold i Østrække 
Puslinge. 

1.1 Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1, hold 2 osv. 

1.2 Hold med laveste nummer, vil ved oprykning/nedrykning af en atlet 

blive betragtet som højere rangerende end hold med højere num-
mer. 

stk. 2 Et hold består af 2 atleter, samt eventuel reserve. 

stk. 3 Atleterne skal have licens i klubben. 

stk. 4 Holdene kan bestå af drenge, piger eller være mixhold. 

4.1 Alle atleter på hold, der spiller i Østrække Puslinge skal være mikro-
puslinge eller puslinge, jf. Spilleregler for Danmarks Bowling 
Forbund § 40, stk. 1.1.1 og stk. 1.1.2 

§ 70 Spilleform 

stk. 1 I Østrække Puslinge spilles i runder. 

stk. 2 I hver runde spiller hvert hold 1 serie AM pr. atlet mod hvert af de øv-
rige hold i rækken. 

stk. 3 I alle serierne spiller holdene mod modstanderholdet på samme bane-
sæt.  

stk. 4 Ved 6 hold pr. række giver dette 5 serier pr. atlet pr. runde. 

stk. 5 Ved 7 hold i rækken spilles stadig 1 serie mod hver modstander pr. 
runde, hvilket giver 6 serier pr. atlet pr. runde. Hvert hold vil være 

oversidder i én serie. 

stk. 6 Ved 5 hold i rækken spilles stadig 1 serie mod hver modstander pr. 

runde, hvilket giver 4 serier pr. atlet pr. runde. Hvert hold vil være 
oversidder i én serie. 

stk. 7 Ved 4 hold i rækken spilles der 1 serie mod hver modstander 2 gange i 

hver runde. Hvilket i alt giver 6 serier pr. atlet pr. runde. 
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stk. 8 Uanset antal hold i en række spilles 2 runder i hvert holds hjemmehal. 
Der spilles ikke i neutrale haller. 

stk. 9 Hver runde betragtes som en kamp. 

§ 71 Pointsystem 

stk. 1 Der gives 2 point for hver vundet serie og 0 point for tabt serie. 

stk. 2 Ved uafgjort tildeles hvert hold 1 point.  

stk. 3 Det hold, der efter færdigspillet sæson har flest point i en række, vinder 
rækken. Øvrige hold placeres som nr.2, 3, 4 osv. i forhold til opnåede 
point. 

stk. 4 Ved pointlighed henvises til Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 
§ 32, stk. 1.2 

§ 72 Medaljer 

stk. 1 Efter færdigspillet sæson modtager vinderholdet i hver række forbun-

dets medaljer for hold i guld. Nr. 2 og nr. 3 i hver række får henholdsvis 
forbundets medaljer for hold i sølv og bronze. 
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13. Fælles propositioner for landsdelsturneringer i DBwF Øst 

§ 73 Baneleje 

stk. 1 Betaling af baneleje sker i hallen inden turneringskampens start. 

stk. 2 Baneleje betales af de enkelte hold. 

§ 74 Op- / nedrykning af atleter 

stk. 1 Se Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund, §§ 6b og 6c. 

§ 75 Kampflytning 

stk. 1 Ansøgning om kampflytning kan kun ske via forbundets hjemmeside.  

stk. 2 Se Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund, §§ 9 og 10. 

§ 76 Udeblivelse af eller trækning af hold 

stk. 1 Se Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund § 13. 

stk. 2 De økonomiske konsekvenser for den klub, der trækker et hold, fremgår 
af Lovregulativ I, § 9, stk. 2. 

Udarbejdet af østudvalget marts 2020 

Coronaklausul tilføjet marts 2021 


