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1.

Formål og ændring af propositionerne for DBwF’s Landsdelsmesterskaber Øst
§1

Formål
stk. 1 Propositionerne for DBwF’s Landsdelsmesterskaber Øst er DBwF Øst’s ansvarsområde, jf. Bestemmelser for forbundets mesterskaber, kapitel 4.

§2

Ændring af propositionerne for DBwF’s Landsdelsmesterskaber Øst
stk. 1 Propositionerne for DBwF’s Landsdelsmesterskaber Øst fastsættes af
DBwF Øst og fremsendes til godkendelse af bestyrelsen.
stk. 2 Propositionerne for den kommende sæsons mesterskaber, skal væres offentliggjort på forbundets hjemmeside senest den 1. september.

2.

DBwF’s Landsdelsmesterskaber Øst
§3

DBwF’ Landsdelsmesterskaber Øst for seniorer
stk. 1 DBwF Øst afholder i hver sæson følgende DBwF’s Landsdelsmesterskaber
Øst for seniorer:
1.1 DBwF’s LM Øst senior single/double
1.2 DBwF’s LM Øst senior mix
1.3 DBwF’s LM Øst old boys/girls single/double

§4

DBwF’s Landsdelsmesterskaber Øst for ungdom
stk. 1 DBwF Øst afholder i hver sæson følgende DBwF’s Landsdelsmesterskaber
Øst for ungdom:
1.1 DBwF LM Øst mesterskab ungdom single/double
1.2 DBwF LM Øst mesterskab ungdom trio

§5

Afholdelse af landsdelsmesterskaber
stk. 1 Tidspunkt og sted for afholdelse af DBwF LM Øst fastsættes af DBwF Øst.
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3.

DBwF’s Landsdelsmesterskaber Øst senior single/double
§6

Tidspunkt og sted
stk. 1 DBwF’s Landsmesterskab Øst senior single/double afholdes i november.
stk. 2 DBwF LM øst afholdes i en hal, der giver mulighed for
2.1 Deltagelse af ca. 150 atleter
2.2 Fordelt i starter på 2 timer og 45 minutter
2.3 Med banebehandling før hver start i indledende, før kvartfinalen og
før finalespillet.

§7

Hvem kan deltage
stk. 1 Deltagelse i DBwF LM Øst senior single/double er åben for alle licenserede
atleter, der er hjemmehørende i DBwF Øst og som er fyldt 15 år ved
mesterskabets start.

§8

Rækker
stk. 1 Der spilles single i 3 rækker for damer:
- Damer 1 - Alle tilmeldte damer.
- Damer 2 - Damer med et snit på 155 – 174.
- Damer 3 -Damer med et snit på 154 og derunder.
stk. 2 Der spilles single i 3 rækker for herrer:
- Herrer 1 - Alle tilmeldte herrer.
- Herrer 2 - Herrer med et snit på 155 – 174.
- Herrer 3 - Herrer med et snit på 154 og derunder
stk. 3 Der spilles double i 2 rækker:
Damer.
Herrer.

§9

Indledende
stk. 1 Der spilles 6 serie AM pr. atlet i single
stk. 2 Der spilles 12 serier AM pr. double, 6 serier pr. atlet.
stk. 3 Der skiftes banesæt venstre/højre efter hver serie.

§ 10 Kvartfinale
stk. 1 Der spilles kun finaler i single.
stk. 2 Efter indledende går de 12 bedste damer i Damer 1 og 16 bedste herrer
i Herrer 1 til kvartfinalen.
stk. 3 Ved afbud til kvartfinalen inden sidste indledende start er påbegyndt,
suppleres op med atleten med den næste placering fra indledende.
3.1 Atleter, der deltager i sidste start, skal ligeledes melde afbud inden
starten er påbegyndt.
stk. 4 I kvartfinalen spilles 6 serier AM pr. atlet.
stk. 5 Scoren fra indledende overføres til kvartfinalen.
stk. 6 Der skiftes banesæt venstre/højre efter hver serie.
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§ 11 Finalespil
stk. 1 De 4 bedste damer og 4 bedste herrer (efter 12 serier) går til finalespillet.

stk. 2 I semifinalen spilles 1 serie AM pr. atlet i 2 kampe
- Kamp 1: Nr. 1 fra kvartfinale – nr. 2 fra kvartfinale
- Kamp 2: Nr. 3 fra kvartfinale – nr. 4 fra kvartfinale
stk. 3 Taber af kamp 1 spiller 1 serie AM playoff mod vinder af kamp 2.
stk. 4 Vinder af playoffkampen går til finalen.
stk. 5 Finalen spilles over 2 serier AM pr. atlet mellem vinder af semifinalens
kamp 1 og vinder af playoffkampen.
5.1 Hvis atleten med bedst placering efter kvartfinalen vinder 1. serie,
er denne vinder af kampen.
5.2 Hvis atleten med bedst placering efter kvartfinalen taber 1. serie,
spilles en ekstra serie. Vinder af denne serie er vinder af kampen.
stk. 6 Det tilstræbes at ingen atlet spiller flere trin af finalespillet på samme
banesæt.
§ 12 Uafgjort
stk. 1 I tilfælde af ens keglefald i indledende og kvartfinalen, er det atleten/doublen med den højeste score i sidste serie der vinder. Er denne
ens tages serien før osv.
stk. 2 I tilfælde af ens keglefald i finalespillet spilles ”One ball”-roll off, dvs. ét
slag mod 10 kegler ad gangen indtil en vinder er fundet.
§ 13 Medaljer
stk. 1 Nr. 1, 2 og 3 efter indledende i Damer 2, Damer 3, Herrer 2 og Herrer 3
modtager DBwF’s medaljer i henholdsvis guld, sølv og bronze.
- Nr. 1, 2 og 3 efter indledende i doublerækkerne Damer og Herrer modtager DBwF’s medaljer i henholdsvis guld, sølv og bronze.
stk. 2 Taber af seminalens kamp 2 modtager DBwF’s medaljer i bronze.
stk. 3 Taber af finalespillets playoffkamp modtager DBwF’s medaljer i bronze.
stk. 4 Taber af finalekampen modtager DBwF’s medaljer i sølv.
stk. 5 Vinder af finalekampen modtager DBwF’s medalje i guld.
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4.

DBwF’s Landsmesterskab Øst senior mix
§ 14 Tidspunkt og sted
stk. 1 DBwF’s LM Øst senior mix afholdes i april.
stk. 2 DBwF’s LM Øst afholdes i en hal, der giver mulighed for
2.1 Deltagelse af ca. 150 atleter
2.2 Fordelt i starter på 2 timer og 45 minutter
2.3 Med banebehandling før hver start i indledende, før kvartfinalen og
før finalespillet.
§ 15 Hvem kan deltage
stk. 1 Deltagelse i DBwF’s LM øst senior mix er åben for alle licenserede atleter,
der er hjemmehørende i DBwF Øst og som er fyldt 15 år ved mesterskabets start.
stk. 2 En mixdouble består af 1 dame- og 1 herreatlet.
§ 16 Rækker
stk. 1 Der spilles i én række.
§ 17 Indledende
stk. 1 Der spilles 12 serier AM pr. mixdouble, 6 serier pr. atlet.
stk. 2 Der skiftes banesæt venstre/højre efter hver serie.
§ 18 Kvartfinale
stk. 1 Efter indledende går de 12 bedste mixdoubler til kvartfinalen.
stk. 2 Ved afbud til kvartfinalen inden sidste indledende start er påbegyndt,
suppleres op med mixdoublen med den næste placering fra indledende.
2.1 Mixdoubler, der deltager i sidste start, skal ligeledes melde afbud
inden starten er påbegyndt.
stk. 3 I kvartfinalen spilles 12 serier AM pr. mixdouble, 6 serier pr. atlet.
stk. 4 Scoren fra indledende overføres til kvartfinale.
stk. 5 Der skiftes banesæt venstre/højre efter hver serie.
§ 19 Finalespil
stk. 1 De 4 bedste mixdoubler (efter 24 serier) går til semifinalen
stk. 2 I semifinalen spilles 2 serier AM pr. mixdouble, 1 serier pr. atlet.
stk. 3 I semifinalen spilles 2 kampe
- Kamp 1: Nr. 1 fra kvartfinale – nr. 4 fra kvartfinale.
- Kamp 2: Nr. 2 fra kvartfinale – nr. 3 fra kvartfinale.
stk. 4 Vinderne af de 2 semifinalekampe går til finalen.
stk. 5 I finalen spilles 2 serier AM pr. mixdouble, 1 serie pr. atlet mellem vinder
af semifinalens kamp 1 og vinder af semifinalens kamp 2.
stk. 6 Det tilstræbes at ingen mixdouble spiller flere trin af finalespillet på
samme banesæt.
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§ 20 Uafgjort
stk. 1 I tilfælde af ens keglefald i indledende og kvartfinalen, er det mixdoublen med den højeste score i sidste serie der vinder. Er denne ens tages
serien før osv.
stk. 2 I tilfælde af ens keglefald i finalespillet spilles ”One ball”-roll off, dvs.
begge atleter i hver double spiller ét slag mod 10 kegler ad gangen indtil
en vinder er fundet.
§ 21 Medaljer
stk. 1 Taberne af de 2 kampe i semifinalen modtager DBwF’s medaljer i bronze.
stk. 2 Taber af finalen modtager DBwF’s medaljer i sølv.
stk. 3 Vinder af finalen modtager DBwF’s medaljer i guld.
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5.

DBwF’s Landsdelsmesterskaber Øst Old boys/girls-single/double
§ 22 Tidspunkt og sted
stk. 1 DBwF’ LM Øst old boys/girls single/double afholdes i november.
stk. 2 Mesterskabet afholdes i en hal, der giver mulighed for
2.1 Deltagelse af ca. 150 atleter
2.2 Fordelt i starter på 2 timer og 45 minutter
2.3 Med banebehandling før hver start i indledende, før kvartfinalen og
før finalespillet.
§ 23 Hvem kan deltage
stk. 1 Deltagelse i DBwF LM Øst Old boys/girls single/double er åben for alle
licenserede atleter, der er hjemmehørende i DBwF Øst og som er fyldt
eller fylder 50 år i kalenderåret, hvor mesterskabet afholdes.
§ 24 Rækker
stk. 1 Der spilles single i 3 rækker for old girls:
- Old Girls 1 - Alle tilmeldte old girls.
- Old Girls 2 - Old girls med et snit på 155 – 174.
- Old Girls 3 - Old girls med et snit på 154 og derunder.
stk. 2 Der spilles single i 3 rækker for old boys:
- Old Boys 1 - Alle tilmeldte old boys.
- Old Boys 2 - Old boys med et snit på 155 – 174.
- Old Boys 3 - Old boys med et snit på 154 og derunder.
stk. 3 Der spilles double i 2 rækker:
- Old girls.
- Old boys.
§ 25 Indledende
stk. 1 Der spilles 6 serie AM pr. atlet i single
stk. 2 Der spilles 12 serier AM pr. double, 6 serier pr. atlet.
stk. 3 Der skiftes banesæt venstre/højre efter hver serie.
§ 26 Kvartfinale
stk. 1 Der spilles kun finaler i single.
stk. 2 Efter indledende går de 10 bedste old girls i rækken Old girls 1 og 14
bedste old boys i rækken Old boys 1 til kvartfinalen.
stk. 3 Ved afbud til kvartfinalen inden sidste indledende start er påbegyndt,
suppleres op med atleten med den næste placering fra indledende.
3.1 Atleter, der deltager i sidste start, skal ligeledes melde afbud inden
starten er påbegyndt.
stk. 4 I kvartfinalen spilles 6 serier AM pr. atlet.
stk. 5 Scoren fra indledende overføres til kvartfinale.
stk. 6 Der skiftes banesæt venstre/højre efter hver serie.
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§ 27 Finalespil
stk. 1 De 4 bedste old girls og 4 bedste old boys (efter 12 serier) går til finalespillet.

stk. 2 I semifinalen spilles 1 serie AM pr. atlet i 2 kampe
- Kamp 1: Nr. 1 fra kvartfinale – nr. 2 fra kvartfinale
- Kamp 2: Nr. 3 fra kvartfinale – nr. 4 fra kvartfinale
stk. 3 Taber af kamp 1 spiller 1 serie AM playoff mod vinder af kamp 2.
stk. 4 Vinder af playoffkampen går til finalen.
stk. 5 Finalen spilles over 2 serier AM pr. atlet mellem vinder af semifinalens
kamp 1 og vinder af playoffkampen.
5.1 Hvis atleten med bedst placering efter kvartfinalen vinder 1. serie,
er denne vinder af kampen.
5.2 Hvis atleten med bedst placering efter kvartfinalen taber 1. serie,
spilles en ekstra serie. Vinder af denne serie er vinder af kampen.
stk. 6 Det tilstræbes at ingen atlet spiller flere trin af finalespillet på samme
banesæt.
§ 28 Uafgjort
stk. 1 I tilfælde af ens keglefald i indledende og kvartfinalen, er det atleten/doublen med den højeste score i sidste serie der vinder. Er denne
ens tages serien før osv.
stk. 2 I tilfælde af ens keglefald i finalespillet spilles ”One ball”-roll off, dvs. ét
slag mod 10 kegler ad gangen indtil en vinder er fundet.
§ 29 Medaljer
stk. 1 Nr. 1, 2 og 3 efter indledende i single rækkerne Old girls 2, Old girls 3,
Old boys 2 og Old boys 3 modtager DBwF’s medaljer i henholdsvis guld,
sølv og bronze.
- Nr. 1, 2 og 3 efter indledende i doublerækkerne Old girls og Old boys
modtager DBwF’s medaljer i henholdsvis guld, sølv og bronze.
stk. 2 Taber af seminalens kamp 2 modtager DBwF’s medaljer i bronze.
stk. 3 Taber af finalespillets playoffkamp modtager forbundets mesterskabsmedalje i bronze.
stk. 4 Taber af finalekampen modtager DBwF’s medaljer i sølv.
stk. 5 Vinder af finalekampen modtager DBwF’s medaljer i guld.
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6.

DBwF’s Landsdelsmesterskaber Øst ungdom single/double
§ 30 Tidspunkt og sted
stk. 1 DBwF’s LM Øst mesterskab ungdom single/double afholdes i oktober.
stk. 2 Mesterskabsstævnet afholdes i en hal, der giver mulighed for
2.1 Deltagelse af ca. 100 atleter
2.2 Fordelt i starter på 2 timer og 45 minutter
2.3 Med banebehandling før hver start i indledende, før kvartfinalen og
før finalespillet.
§ 31 Hvem kan deltage
stk. 1 Deltagelse i DBwF’s LM Øst ungdom single/double er åben for alle licenserede ungdomsatleter, der er hjemmehørende i DBwF Øst.
§ 32 Rækker
stk. 1 Der spilles både single og double i en pige- og en drengerække i hver
aldersgruppe jf. Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund § 40, stk. 1.1:
1.1 Mikropuslinge (uden finale)
- Piger
- Drenge
1.2 Puslinge
- Piger
- Drenge
1.3 Juniorer
- Piger
- Drenge
1.4 Ynglinge
- Piger
- Drenge
stk. 2 I double skal alle doubler være enten 2 piger eller 2 drenge.
stk. 3 For at åbne en række, skal der være mindst 6 tilmeldte. Hvis dette ikke
er tilfældet, kan piger og drenge blive slået sammen til én række i single.
§ 33 Indledende
stk. 1 Mikropuslinge
1.1 Der spilles 4 serier AM pr. atlet i single
1.2 Der spilles 8 serier AM pr. double, 4 serier pr. atlet.
stk. 2 Puslinge, juniorer og ynglinge
2.1 Der spilles 6 serier AM pr. atlet i single
2.2 Der spilles 12 serier AM pr. double, 6 serier pr. atlet.
stk. 3 Hvis mikropuslinge ønsker at spille 6 serier, skal de tilmelde sig som
puslinge.
stk. 4 Der skiftes banesæt venstre/højre efter hver serie.
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§ 34 Finale
stk. 1 Der spilles kun finaler i single i rækkerne for puslinge, juniorer og ynglinge.
stk. 2 Efter indledende går de 6 bedste atleter i de åbne rækker for puslinge,
juniorer og ynglinge til finalen.
stk. 3 Ved afbud til finalen inden sidste indledende start er påbegyndt, suppleres op med atleten med den næste placering fra indledende.
3.1 Atleter, der deltager i sidste start, skal ligeledes melde afbud inden
starten er påbegyndt.
stk. 4 I finalen spilles AM omkring ét banesæt i hver række.
stk. 5 I finalen spilles der alle mod alle indenfor hver række og den spiller med
det laveste resultat efter hver serie går ud af finalen.
stk. 6 Vinderen er den spiller, som har det højeste keglefald, i kampen mellem
de 2 sidste spillere.
§ 35 Uafgjort
stk. 1 I tilfælde af ens keglefald i indledende, er det atleten/doublen med den
højeste score i sidste serie der vinder. Er denne ens tages serien før
osv.
stk. 2 I tilfælde af ens keglefald i finalen spilles ”One ball”-roll off, dvs. hver
atlet spiller ét slag mod 10 kegler ad gangen indtil en vinder er fundet.
§ 36 Medaljer
stk. 1 Nr. 1, 2 og 3 efter indledende i rækkerne for mikropuslinge modtager
DBwF’s medaljer i henholdsvis guld, sølv og bronze.
stk. 2 Nr. 1, 2 og 3 efter indledende i alle doublerækkerne modtager DBwF’s
medaljer i henholdsvis guld, sølv og bronze.
stk. 3 Taber af næstsidste kamp i finalen modtager DBwF’s medaljer i bronze.
stk. 4 Taber af sidste kamp i finalen modtager DBwF’s medaljer i sølv.
stk. 5 Vinder af finalen modtager DBwF’s medalje i guld.
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7.

DBwF’s Landsdelsmesterskaber ungdom trio
§ 37 Tidspunkt og sted
stk. 1 DBwF’s LM Øst ungdom trio afholdes i januar.
stk. 2 Mesterskabet afholdes i en hal, der giver mulighed for
2.1 Deltagelse af ca. 75 atleter
2.2 Fordelt i starter på 3 timer og 45 minutter
2.3 Med banebehandling før hver start i indledende, før kvartfinalen og
før finalespillet.
§ 38 Hvem kan deltage
stk. 1 Deltagelse i DBwF’s LM Øst ungdom single/double er åben for alle licenserede ungdomsatleter, der er hjemmehørende i DBwF Øst.
§ 39 Rækker
stk. 1 Der spilles i en række i hver aldersgruppe jf. Spilleregler for Danmarks
Bowling Forbund § 40, stk. 1.1:
1.1 Mikropuslinge
1.2 Puslinge
1.3 Juniorer
1.4 Ynglinge
stk. 2 Hver trio kan være et rent pige- eller drengehold eller være et mixhold.
§ 40 Indledende
stk. 1 Mikropuslinge
1.1 Der spilles 12 serier AM pr. trio, 4 serier pr. atlet.
stk. 2 Puslinge, juniorer og ynglinge
2.1 Der spilles 18 serier AM pr. trio, 6 serier pr. atlet
2.2 Hvis mikropuslinge ønsker at spille 6 serier, skal de tilmelde sig
som puslinge.
stk. 3 Der skiftes banesæt venstre/højre efter hver serie.
§ 41 Kvartfinale
stk. 1 Efter indledende går de 6 bedste trioer i hver række til kvartfinalen.
stk. 2 Ved afbud til kvartfinalen inden sidste indledende start er påbegyndt,
suppleres op med trioen med den næste placering fra indledende.
2.1 Trioer, der deltager i sidste start, skal ligeledes melde afbud inden
starten er påbegyndt.
stk. 3 I kvartfinalen spilles 6 serier AM pr. trio, 2 serier pr. atlet.
stk. 4 Scoren fra indledende overføres til kvartfinale.
stk. 5 Der skiftes ikke banesæt i kvartfinalen.
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§ 42 Finalespil
stk. 1 De 4 bedste trioer (efter 18/24 serier) går til semifinalen.
stk. 2 I rækker med færre end 4 trioer spilles der ikke semifinale og finale. Placeringen fra kvartfinalen er afgørende.
stk. 3 I semifinalen spilles 3 serier AM pr. trio, 1 serie pr. atlet.
stk. 4 I semifinalen spilles 2 kampe
- Kamp 1: Nr. 1 fra kvartfinale – nr. 4 fra kvartfinale
- Kamp 2: Nr. 2 fra kvartfinale – nr. 3 fra kvartfinale
stk. 5 Vinderne af de 2 semifinalekampe går til finalen.
stk. 6 I finalen spilles 3 serier AM pr. trio, 1 serie pr. atlet, mellem vinder af
semifinalens kamp 1 og vinder af semifinalens kamp 2.
stk. 7 Det tilstræbes at ingen trio spiller flere trin af finalespillet på samme banesæt.
§ 43 Uafgjort
stk. 1 I tilfælde af ens keglefald i indledende, er det trioen med den højeste
score i sidste serie der vinder. Er denne ens tages serien før osv.
stk. 2 I tilfælde af ens keglefald i finalen spilles ”One ball”-roll off, dvs. hver af
de 3 atleter i hver trio spiller ét slag mod 10 kegler ad gangen indtil en
vinder er fundet.
§ 44 Medaljer
stk. 1 I rækker med færre end 4 hold uddeles medaljer på følgende måde:
1.1 Trioen med placering nr. 3 efter kvartfinalen modtager DBwF’s medaljer i bronze
1.2 Trioen med placering nr. 2 efter kvartfinalen DBwF’s medaljer i sølv.
1.3 Trioen med placering nr. 1 efter kvartfinalen modtager DBwF’s medaljer i guld.
stk. 2 Taberne af de 2 kampe i semifinalen modtager DBwF’s medaljer i bronze.
stk. 3 Taber af finalen modtager DBwF’s medaljer i sølv.
stk. 4 Vinder af finalen modtager DBwF’s medaljer i guld.
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8.

Fælles propositioner for DBwF’s Landsdelsmesterskaber Øst
§ 45 Startgebyr
stk. 1 Startgebyr beregnes efter godkendt budget.
§ 46 Tilmelding og betaling
stk.
stk.
stk.
stk.

1
2
3
4

Tilmelding kan kun ske via Danmarks Bowling Forbunds hjemmeside.
Tilmelding åbner ca. 6 uger før mesterskabet.
Betaling bør, hvis muligt, ske samtidig med tilmelding.
Betaling kan kun ske via Danmarks Bowling Forbunds webshop.

§ 47 Afbud og udeblivelse
stk. 1 Tilmeldingen er bindende.
stk. 2 Ved afbud senere end 14 dage før første start skal startgebyret betales.
Eventuelt allerede betalt startgebyr tilbagebetales ikke.
stk. 3 Ved udeblivelse tilbagebetales startgebyr ikke.
§ 48 Klubdragt
stk. 1 Jf. Lovregulativ VI § 6 skal alle atleter bære klubdragt.
§ 49 Information og resultater
stk. 1 Indbydelse, olieprofil, startliste, resultater m.m. offentliggøres på
www.bowlingsport.dk/oest.
stk. 2 Olieprofil offentliggøres senest 14 dage før mesterskabet.

Udarbejdet af DBwF Øst marts 2020
Med ændringer jf. bestyrelsens godkendelse oktober 2020
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