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Den elektroniske repræsentantskabsmappe 

 

Det er let at manøvrere i den elektroniske repræsentantskabsmappe. Klik på det enkelte 
punkt i indholdsfortegnelsen eller dagsordenen for at ”springe” til det ønskede afsnit eller ka-
pitel i repræsentantskabsmappen. 

”Spring” tilbage til indholdsfortegnelsen eller dagsordenen. 

Det er muligt at vende tilbage til både indholdsfortegnelsen eller dagsordenen fra en hvilken 
som helst side i repræsentantskabsmappen. 

Klik på teksten ”Danmarks Bowling Forbund” i sidefoden for at vende tilbage til indholdsfor-
tegnelsen. 

Klik på teksten ”Repræsentantskabsmøde 2021” i sidefoden for at vende tilbage til dagsorde-
nen. 
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Hvis vores forventninger –  
 

hvis vores mest inderlige bønner og 
drømme ikke bliver til virkelighed – 

 

 må vi alle huske,  
at det største i livet ikke er aldrig at falde,  

men at rejse sig, 
 hver gang man falder. 

 
- Nelson Mandela 
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Indkaldelse 
 

Brøndby, den 19. februar 2021 

 

 

Til Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskab 

I henhold til Forbundets love § 7, indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde  

Lørdag den 20. marts 2021 
Forventet opstart kl. 11.30 

Fredericia-Hallerne 
Vestre Ringvej 100 

7000 Fredericia 

Repræsentantskabsmødet påbegyndes umiddelbart efter udvalgsmøderne i Øst og Vest. Ud-
valgsmøderne afholdes samme sted kl. 10.00 til ca. 11.15  

Der serveres morgenmad fra kl. 09.00 og frokost kl. 13.00 for mandater og gæster, der har 
bestilt og betalt forplejningspakke. 

Forplejning 

I henhold til tidligere beslutning, skal mandaterne (klubberne) selv betale for forplejning. 

Transport 

DBwF yder tilskud til transporten jf. tidligere skrivelse til repræsentantskabet. 

Tilmelding 

Af praktiske årsager imødeses tilmelding til årsmøderne i DBwF Vest og DBwF Øst, samt re-
præsentantskabsmødet. 

Tilmelding, bestilling og betaling af forplejningspakke skal ske via DBwF’s webshop. 

Tilmelding imødeses senest den 8. marts 2021. 

 

Vel mødt lørdag den 20. marts 2021 i Fredericia.        

Danmarks Bowling Forbund 

Bestyrelsen 
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Program 

 

Kl. 09.00 – 09.45 Morgenmad (hvis forudbestilt), og registrering af mandater 

Kl. 10.00 – 11.15 Årsmøder i DBwF Vest og DBwF Øst 

Kl. 11.30 Velkomst, DBwF repræsentantskabsmøde. 
Repræsentantskabsmødet påbegyndes i henhold til dagsorden 

Kl. 13.00 – 13.45 Frokostpause 

Kl. 13.45 Repræsentantskabsmødet fortsætter 

Kl. 15.00 – 15.15 Kaffepause 

Kl. 16.30 Mødet forventes afsluttet 
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1. Repræsentanternes prøvelse 

Repræsentanternes prøvelse 
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1.1 Fordeling af klubstemmer 2021 
 

Klubnummer Klubnavn Antal licenser Antal klubstemmer 

10012035 S.A.S 90 9 

10012045 Sundby 11 3 

10012054 VBI/Valby 10 3 

10012081 BK Magic Striker 15 3 

10012085 Bowlingklubben Pilehaven 0 1 

10013012 Center 52 7 

10013021 BK Hook 21 3 

10013028 LK Bowling 10 3 

10013034 BK Sisu 46 5 

10013036 BK Starlet 3 1 

10013042 BK Keglerne 25 3 

10013052 Ellipsen 43 5 

10013069 Smut 79 10 3 

10013070 Triominos 14 3 

10013072 De Glade Bowlere 0 1 

10013073 The Frogs 0 1 

10014002 BK Grøndal 14 3 

10014004 GVB77 27 5 

10014011 Brh. Sport 66 7 3 

10014018 H.B.K. 13 3 

10014022 Joker 24 3 

10014023 Jackpot 12 3 

10014025 KBK 1940 23 3 

10014029 Pin-Crackers 35 5 

10014049 Eagle BC 13 3 

10014053 BK Døvania 8 3 

10014054 Team 8 11 3 

10015009 BBK 95 28 5 

10015044 Viking Bowlers, Rønne 12 3 

10016003 Familie Bowl 17 3 

10016016 GBK 24 3 

10016040 Søborg BK 19 3 

10017001 Team Millennium 11 3 

10017013 CKC 15 3 

10017017 IF32 Bowling 22 3 

10017027 BK Old Stars 16 3 

10017039 Sporvejene BK 22 3 

10017050 Politiet IF 42 5 

10018006 BK Rolling Stones 31 5 

10018030 Partner 2009 13 3 

10020060 Ballerup BK 11 3 

10031070 Isefjord Bowling Club 17 3 

10031071 Holbæk Bowling Club 11 3 
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Klubnummer Klubnavn Antal licenser Antal klubstemmer 

10033037 Antvorskov BK 5 3 

10033064 Slagelse Bowling Club 27 5 

10035036 FBK 2000 33 5 

10036041 Allerød BC 23 3 

10038077 BK Roar 20 3 

10044076 Haslev BK 16 3 

10044088 Moskito 8 3 

10045054 LBC 2012 23 3 

10045058 Køge 75 38 5 

10045068 Fakseladeplads Bowling Team 9 3 

10045072 Ravnsborg 62 7 

10047066 BK Næstved 25 3 

10047067 Suså Bowling Club 10 3 

10048046 S.Ø.B. 15 3 

10049097 Nakskov BK 97 19 3 

10049098 BK Bison 7 3 

10051101 BKC Aalborg 20 3 

10051103 BK Nordkraft 13 3 

10051106 Stenhuset 70 7 

10051113 LBC 35 5 

10051119 Five O´Clock 10 3 

10051120 BK Break Out 5 3 

10051204 Stars & Strikes 16 3 

10051205 SIF-bowling 2 1 

10051207 BC Royal 21 3 

10051208 City Bowl 17 3 

10051301 Hjørring BC 28 5 

10051501 BK Skawbo 16 3 

10051601 HIK-bowling 28 5 

10051801 ACH Løkken 11 3 

10051901 BK Himmerland 13 3 

10052102 SFFb-Sæby 14 3 

10052201 BBKL 16 3 

10052202 BK Outsiders 25 3 

10052301 BK 98 18 3 

10052401 Hirtshals BK 5 3 

10061101 Fight 30 5 

10061105 Lucky 45 5 

10061106 HUK 96 12 3 

10061201 BK Viborg 28 5 

10061203 ST 52 7 

10061205 Jum-Jum 76 13 3 

10061206 Forlæns-Baglæns 9 3 

10061401 HBC 19 3 

10061403 BK Flap 14 3 
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Klubnummer Klubnavn Antal licenser Antal klubstemmer 

10061703 Split 15 3 

10061801 BK Skive 30 5 

10061901 Skjern BC 8 3 

10062401 BK Lidenlund 8 3 

10062601 Morsø BC 6 3 

10062701 Limfjordsbowlerne 7 3 

10062801 BK Tarm 33 5 

10063101 Beach Bowl 16 3 

10071101 BKL Centrum 10 3 

10071102 Team Aarhus 29 5 

10071201 BK Viking 18 3 

10071202 Amici 20 3 

10071203 Århus Sporveje 12 3 

10071205 BK Viby 5 3 

10071207 BK Vietnam 8 3 

10071301 RBK 90 50 5 

10071401 Silkeborg Bowling Team 23 3 

10071501 Puds 25 3 

10071601 BK Odder 0 1 

10071701 Pletskud 7 3 

10071901 Djurs Bowleren 9 3 

10072202 Ebeltrillerne 7 3 

10072502 BK Turkey 0 1 

10072601 FBK Hammel 18 3 

10081101 KBC 78 15 3 

10081102 Trekanten KIF 90 9 

10081103 ABC 8 3 

10081104 4-Kanten 16 3 

10081105 BK OZ 7 3 

10081401 Enghaven 30 5 

10081501 HBK 91 20 3 

10081503 Stars and Strikes 33 5 

10081601 ØBwK 11 3 

10081701 BK Vestenvinden 13 3 

10081801 BK Pletten 34 5 

10081901 BK Dillen 4 1 

10082201 Grindsted BK 6 3 

10082302 Sønderborg BK  40 5 

10082501 Hertugen 92 6 3 

10082601 BK Sydvesten 21 3 

10083201 Sydjysk Bowlingteam 40 5 

10083401 Varde BK 16 3 

10083701 Skærbæk Bowling 6 3 

10083801 GR Bowling 12 3 

10090001 Brasilia 31 5 



 13 Repræsentantskabsmøde 2021 

Klubnummer Klubnavn Antal licenser Antal klubstemmer 

10090002 BK Nordfyn 11 3 

10090003 Top 10 0 1 

10090004 O.Bw.K. 15 3 

10090005 B.C.M. 23 3 

10090007 Svendborg BK 12 3 

10090008 T.B.C. 25 3 

10090010 P.E.B. 21 3 

10090011 Smut 39 5 

10090012 BK City Bowling 17 3 

10090013 Sambowl  0 1 

10090014 Tenpins 94 9 3 

10090017 Assens BC 23 3 

10090019 Æ.I.K 9 3 

10090021 Skårup Bowling 16 3 

10090022 NIF 14 3 

10090025 BKM 2002 21 3 

10090026 M.B.K 07 28 5 

10090027 BK Ymer 5 3 

 Licens uden klubtilhør 1 0 

    

Total  2891 514 
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2. Valg af dirigenter 

Valg af dirigenter 
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2.1 Valg af én til to dirigenter 
 

Bestyrelsen foreslår valg af følgende dirigenter: 

• Steen Andersen 

• XXXXXX 
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3. Forhandlingsprotokol 

Forhandlingsprotokol 
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3.1 Forhandlingsprotokol repræsentantskabsmøde 8. august 2020 

1.   Repræsentanternes prøvelse 

Formand Torben V. Andersen redegjorde for antal deltagere.  

Der er 57 repræsentanter fra klubber med i alt 201 mandater ud af i alt 551 mulige mandater.  

Der er i alt 81 personer til stede, hvoraf 24 er gæster. 

Der blev undervejs registreret, når repræsentanter forlod mødet. Ved mødets afslutning var 
der 191 mandater. 

2.   Valg af en til to dirigenter 

Bente Hansen og Steen Andersen blev valgt som dirigenter. 

COVID-19 gjorde det ikk umuligt at holde repræsentantskabsmødet i marts efter vedtæg-
terne. 

Dette repræsentantskabsmødes indkaldelse er udsendt med mere end de 4 uger, som ved-
tægterne siger, og der er over 25 % af klubmandater til stede. 

Dirigenterne takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabet var rettidigt og lov-
ligt indkaldt samt beslutningsdygtigt. 

Der blev ikke valgt stemmetæller, da repræsentantskabet bruger stemmebrikker (elektronisk 
afstemning) til afstemningerne. Dette punkt bliver taget op, hvis teknikken svigter. 

Stemmebrikken bruges således: 

• For/ja 
• Imod/nej 
• Blank Hverken for eller imod 

Dette vil gælde under hele repræsentantskabet. 

Der var en prøveafstemning af udstyr. 

Referent: Birgit Hansen Jensen, IKC  

Mødet suspenderet for overrækkelse af hæderstegn. Næstformand Hans Græsvig overrakte 
hæderstegn: 

• Årets leder blev tildelt: Leif  Makholm, BK Keglerne. 
• 10-års ledernål blev tildelt: Bo Kristensen, Split og Helen Elhauge (tidligere Thisted BK). 
• 25-års ledernål blev tildelt: Nis Ole Hargaard, Split. 

3.   Forhandlingsprotokol  

Der var ingen bemærkninger til beslutningsreferatet fra repræsentantskabsmødet den 25. 
maj. 2019. Beslutningsreferatet blev enstemmigt godkendt. 
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4.   Beretninger 

Bestyrelsens beretning v/formand Torben V. Andersen 

Torben V. Andersen læste dette afsnit op fra den skriftlige beretning: 

”I Danmarks Bowling Forbund tager vi ansvar for bowlingsporten. Vores fællesskab står solidt 
på et fundament af vores fire værdier: Respekt, Sammenhold, Dialog og Udvikling. Det er stadig-
væk vores ”gamle” fællesskab. Her hører vi til og det er vores opgaver at svare på, hvor vi skal hen 
og hvem vi gerne vil være og hvad vi gerne vil kendes for.  

Danmarks Bowling Forbund er: Respekt, Sammenhold, Dialog og Udvikling. Vi værner om for-
bundets værdier. De er vores DNA. Det vil vi gerne kendes for.  

I Danmarks Bowling Forbund har vi respekt for fællesskabet, sporten og det enkelte individ. Vi 
står sammen og værner om det unikke fællesskab, bowlingsporten danner rammen for. Vi stræ-
ber efter en åben og lydhør dialog, så vi kan udvikle os gennem sporten. Vi vil udvikling, vi holder 
sammen, har respekt for hinanden og skaber en konstruktiv dialog.  

I Danmarks Bowling Forbund vil vi ikke passivt forandres af samfundet omkring os. Vi tager selv 
teten og forandre os i den retning, der giver mening for vores fællesskab.” 

Disse linjer blev skrevet i januar måned.  På et ledelsesseminar arbejdede vi videre med 
disse linjer, og dette resulterede i, at bestyrelsen udarbejdede Bowlingsportens takt og 
tone, som bliver udsendt til alle klubber.  

Det har samtidig styrket os i, at Danmarks Bowling  Forbund kan binde folk sammen og 
Danmarks Bowling Forbund kan samle folk i alle aldre. 

Overskriften på beretning er,  At forandre, eller at forandres”, og det er faktisk det mest es-
sentielle for os. Vi skal tage en beslutning, om vil vi forandres eller vil vi forandre. Vi havde 
dog ikke regnet med at vi ville mærke det så kraftigt, som vi gjorde det med Corona.  

Bestyrelsen i Danmarks Bowling Forbund vil gerne forandre. F.eks. har vi siden 2015 ar-
bejdet hen mod alternative medlemskaber, så vi kan få flere medlemmer i Danmarks 
Bowling Forbund. Vi vil gerne have fuldmagten reaktiveret, så vi kan bruge den 2 år mere 
på arbejdet med at få organiseret flere medlemmer. Der er mange, som spiller bowling, 
men som ikke er indmeldt i Danmarks Bowling Forbund bl.a. pensionistklubber. 

Vores masterplan/strategiske spor 2018-2021/trafiklys rød, gul og grøn: 

Vores halvårlige statusmøder med DIF har indtil seneste statusmøde være behæftet med 
grønne og gule farver primært. 

Nu må vi sande, at der også er tale om røde lamper. Røde lamper ift. indsatser som vi halter 
efter med. Vores konsulenter er dog af den opfattelse, at vi nok skal nå i mål. 

Vores nuværende strategiske spor: 
• DBwF ønsker at styrke organisationen med fokus på organisationsstruktur og ledelse, 

samt klubudvikling: 
• DBwF ønsker at styrke arbejdet med fastholdelse og rekruttering af børn og unge 

gruppen 
• DBwF ønsker at styrke arbejdet med reaktivering af tidligere medlemmer fra voksen-

gruppen 
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• DBwF ønsker at fortsætte samarbejdet med Team Danmark omkring forbundets ta-
lent og elitearbejde 

Vi skal besøge klubberne og intensivere disse roadshow besøg, når Corona igen tillader 
det. Vores projektleder Tina Kirsten Andersen vil i samarbejde med klubberne køre pro-
jektet ”Danmark Bowler”, som vi håber I vil tage godt imod. 

Vi skal inden 1. december 2020 have udarbejdet en ny masterplan 2022 – 2025.  

VI vil gerne rekruttere og vi vil gerne fastholde medlemmer, og vi vil klubudvikling, Vi vil 
fokusere på de klubber, som vil udvikling, de klubber som ikke er parat, må vente til de 
fortæller, at de nu er parat, så kommer de selvfølgelig med. 

Vi skal være med i ”idræt og bevægelse” vi skal fokusere på de unge.  Vi skal have fat på 
dem. Vi skal tage ansvar og vi skal være mangfoldig. 

Ja vi få travlt i det næste halve år. I januar måned besluttede vi at besøge alle klubber, her 
er vi bagud, så dette arbejde skal vi have fulgt op på. Det er meget vigtigt, at I fortæller os, 
om I er parate eller ikke parate til klubudvikling. 

Cororna/Covid 19 har været svært og beslutninger er gået stærkt.  

11. marts 2020 havde vi et møde om eftermiddagen med de potentielle dirigenter, vi var 
så klar til repræsentantskabsmødet. 

Vi havde udarbejdet materiale til vores hjemmeside og til Facebook om brug af håndsprit 
mv. Vi var tæt på at suspendere det forestående FBM-ungdom (UDM), og vi talte også om 
at bede forældre/bedsteforældre mv., kun at se på, når deres egne børn spillede. 

Mens vi sad og spiste, tikkede der sms’er ind om, at statsministeren havde indkaldt til pres-
semøde. Mette Frederiksen traf den beslutning, vi var i færd med at overveje. Lidt senere 
kom tjeneren, som bad os spise op, da de skulle lukke restauranten nu. 

Så vi måtte jo lukke alt ned. 

Vi har forsøgt at kommunikere ud, så meget vi kunne, og vi har måtte kommunikere ud, 
hvor der intet nyt var, ja for der var intet nyt.  1. maj måtte vi udskyde vores kommunika-
tion, fordi der kom nyt igen.  

I dag 8. august troede vi, at vi kunne være 200 forsamlet, men nu er det ikke muligt, da 
regeringen har stoppet fase 4. og der tales om at bruge mundbind i den kollektive trafik 
mv. 

Bestyrelsen håber, at vi har lært at kommunikere bedre internt og eksternt. Der er behov 
for hyppigere og tættere dialog. Vi indkalder til 2 dialogmøder - øst og vest – i oktober og 
vi skal besøge klubberne. På dialogmøder skal vi samle klodserne. 

Kommentarer/debat til bestyrelsens beretning: 

BK Trekanten KIF Jan Filbært: Efterlyser større åbenhed fra bestyrelsen. 

Masterplan når ikke ud til medlemmerne, Jan Filbært foreslår, at vi bruger vores hjemme-
siden og de digitale platforme meget bedre, fortæl om vores klubber om f.eks. samarbejde 
med Parasport mv. Fortæl klubbernes historie. Klubber har også brug for at udvikle sig, vi  
skal lære af hinanden. 
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Bestyrelsen skal være mere synlig. 

Jan Filbært sluttede med at fortælle om BK Trekanten KIFs samarbejde med Parasport, 
hvor klubben nu har 30 udviklingshæmmede som spiller hos dem. 

ST Ole Jensen: Takkede formanden og bestyrelsen for en god beretning. Kommunikation 
og ideer skal vi alle være med til at sende til bestyrelsen, så de har mulighed for at arbejde 
med det. 

BK Trekanten KIF Anders T. Hansen: Oplyste, at han synes sporten manglede i beretnin-
gen, og han spurgte hvorfor initiativerne vedr. udvikling ift. børn og unge f.eks. var stoppet  
i Danmarks Bowling Forbund/ organisationen 

Næstformand Hans Græsvig kommenterede følgende: 

Bestyrelsen er opmærksom på at vi skal have udarbejdet en ny masterplan. Vi har haft 
svært ved at imødekomme klubbernes ønsker. Klubberne har svært ved at forstå, at det 
er  i klubberne, hvor arbejdet med at få flere medlemmer skal foregå. Bestyrelsen kan ikke 
gøre det alene. 

Bestyrelsen vil selvfølgelig arbejde med at inddrage hjemmesiden og andre digitale plat-
forme. 

Formand Torben V. Andersen kommenterede følgende: 

Hvorfor står der intet om det sportslige, det er bevidst valg, da det naturligt hører under 
udvalgenes beretninger. Bestyrelsens beretning er den politiske side og udvalgene den 
sportslige side. 

S.A.S. Stig Agerbo spurgte, hvor vi er og hvor skal vi hen, der er en masse udvalg, hvor bliver 
deres arbejde af? Vores forbund er måske mere topstyret end breddestyret.  
Folk vil have indflydelse, folk vil høres. Og ikke stoppes fordi forbundet er topstyret. 

Klubberne skal bruge deres egne hjemmesider og ikke forbundets hjemmeside.  

Lad klubberne få besked om beslutningerne, der mangler udmelding, der er turneringer, 
som er aflyst, som vi ikke har fået udmelding af. Vi mangler synlighed. 

Vi skal blive bedre til kommunikation – bedre både fra bestyrelsen og udvalgene, og klub-
berne skal også blive bedre til at fortælle de gode historier. 

Beretningen blev godkendt med stemmerne: 

• For: 178 
• Imod: 9 
• Blanke: 11  

 

Tale fra Næstformand i DIF, Hans Natorp der bl.a. omtalte Danmarks Bowling Forbunds 
udarbejdelse af kulturkodekset Bowlingsportens kultur, takt og tone. Det er et godt værk-
tøj, som kan bruges i alle sportsgrene. 

Corona har været en stor faktor i hele verden og Danmark. Det har også været en stor 
faktor i idrættens verden. 
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Sammen er vi 2 millioner mennesker fordelt på 62 forbund, som alle dyrker sport. 

Vi har alle taget ansvar.  Jeg vil her sige tak fordi I sammen med de andre 61 forbund har 
taget ansvar om at komme igennem denne situation. 

Vi har taget ansvar, fordi vi kan lide vores sport, og vi brænder for vores idræt. 

Børn og unge i idrætten vil være vores store fokus i de næste år.  

Orientering v/projektleder Tina Kirsten Andersen 

I den forgangne tid har vi arbejdet med organisationsstruktur, ledelse og klubudvikling, og 
reaktivering af tidligere voksenmedlemmer. 

Vi har i 2019 fået 29 flere medlemmer. Vi er gået fra 4835 medlemmer i 2018 
til 4864 medlemmer i 2019, hvilket giver os en procentvis stigning på 0,6% og er stort set 
på niveau med tallene for 2017 og 2018.  

Fremgang af børn og unge medlemmer 

Statistikken viser at bowlingklubberne har haft en tilgang af hele 97 børn og unge-med-
lemmer. Dette svarer til en stigning på hele 18,6% siden sidste år. 

Fald i antallet af voksne. Vi er desværre gået tilbage i antallet af voksne medlemmer. Sta-
tistikken viser et fald i antallet af 19-69 årige. I 2018 var vi 3259 medlemmer, medens vi i 
2019 var 3114 medlemmer. Det svarer til et frafald på 145 personer. 

Stigning af 70+ 

Med optagelse af nye pensionistklubber, er der sket en medlemsvækst på 77 personer i 
alderen 70+. Det svarer til en medlemsfremgang på 7,3% for denne målgruppe.  

Det har betydet at der indtil nu er optaget 7 nye klubber. De tre første indgår i medlems-
statistikken mens de sidste 4 klubbers medlemstal ikke indgår i medlemsstatistikken for 
2019, da de først er optaget efter indrapporteringen. 

Træneruddannelser 

Opdateret træner 1 uddannelse. Første weekend blev afholdt i starten af marts. Anden 
del bliver afholdt 31. oktober- 1. november. Gode tilbagemeldinger.  

Der holdes træner 1 igen over 2 weekender i januar og april 2021. Så sørg for at finde 
nogle trænere, der kan komme på træneruddannelse. Undersøg også jeres kommune om 
der er støttemuligheder der.  

Bowlingskole 

Der blev holdt bowlingskole 3 i december 2020. Stor opbakning. 24 glade atleter. Der er 
bowlingskole 1 i december 2020 både øst og vest. Der er bowlingskole 2 i april 2021 (sam-
let). 

Dommerkurser  

Hold øje og kontakt os, hvis I ønsker et kursus i klubben (min. 12 personer)  

Danmark Bowler  

Synliggørelse og branding af bowlingsporten.Inviter omverdenen ind i bowlingsportsver-
denen. Dette skal ske ved klubbesøg mv. 
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Den elitære beretning v/sportschef Lotte Olsen 

Corona har været forbi, dette har gjort sin indflydelse på 3 af vores mesterskaber 1 aflyst 
og 2 udskudt. I Team Danmark arbejder vi også med masterplan og de strategiske spor. 
De skal igennem Team Danmark og bestyrelsen.  

Jeg har i den forbindelse interviewet træner og atleter. Som det ser ud pt., skal der fokus 
på flere danske træner i verdensklasse. Danmarks Bowling Forbund har fået meget tek-
nologisk udstyr fra Team Danmark. Det skal bruges bedre, der skal uddannes folk i 
klubber til dette og der arbejdes mere med udstyret, så vi kan følge med bowling i verden. 
Vi skal også til større hjælp til alle og være til hele bredden i bowlingverden. 

S.A.S. Stig Agerbo: Det glæder mig meget at det isenkram, der er installeret i bowlinghal-
lerne,  at I har tænkt på at uddanne os, så vi kan bruge det i hallerne. Det er meget 
kærkomment med flere træneruddannelser, hvor man bliver opdateret indenfor det nye 
regler mv. 

BK Trekanten KIF Anders T. Hansen: Træneruddannelsen skal opdateres, så støt op om træ-
neruddannelserne.  

Landsaktivitetsudvalget v/udvalgsformand leder Charlotte Leen 

Ingen yderligere kommentarer 

Beretningen blev herefter godkendt. 

• JA: 172 

• Nej : 0 

• Blank: 19 

DM Udvalget v/udvalgsformand Kim Andersen  

I 2018 blev Danmarksturnering lagt ind under DM-udvalget. Det har krævet meget ar-
bejde. Corona har også gjort sit.  

Der skal udarbejdes en målsætning som både klubber og Divisionsforeningen skal arbejde 
med i den kommende periode.  

Klubber og Divisionsforeningen må meget gerne komme med ideer og tanker til målsæt-
ningerne for det fremtidige arbejde. Som gavner både eliten og bredden. 

Vi går også gerne i dialog med klubberne, og jeg vil derfor gerne appellerer til, at I kommer 
med ideer og tanke.  

Byd ind, gør noget og hjælp os alle. 

DM-udvalget arbejder i øjeblikket med tanker om ny teknik mv.  vi tester i øjeblikket et 
system, som vi håber kan bruges.  

 

BK Trekanten KIF Anders T. Hansen: Der har ikke været et referat for udvalget i 3 år. Det 
er noget vi mangler i klubber. 

Vi har andre tanker om DM, og vi ser gerne, at DM-udvalget tager sig af det. 
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DM-udvalget Kim Andersen der har ikke udsendt referat, da vi ikke har holdt fysiske mø-
der. Vi har mødtes ved turneringerne. Vi skal nok blive bedre til at lave referater.  

Beretningen blev herefter godkendt. 

• JA: 169 

• Nej: 13 

• Blank: 12 

Børne og unge gruppen, orientering v/Jan Donde 

Jan Donde fra administrationen vikarierede for Johanne Prisak Pedersen, som har fået 
nyt arbejde siden den skriftlige orientering i mappen er skrevet. 

VI skal give en varm velkomst til vores nye udviklingskonsulent Mads Svendsen-Tune. 
Mads starter 1. september 2020. 

Samtidig vil jeg sende appel til klubberne tag godt imod Mads og giv ham den tid, han skal 
have for at sætte sig ind i hans arbejdsopgaver. 

Skole OL 2019 det var en succes på deltagere 2700 elever fra 67 skoler. 

Skole OL 2020 blev der kun afholdt få lokalstævner pga. Corona og finalen blev aflyst. 

Billund skal bruges til finale 2021 i skole OL, da Billund har taget stafetten efter Aarhus. 

Skole OL bliver noget af det første, som Mads Svendsen-Tune kommer til at taget fat på. 
Man har skærpet reglerne for deltagelse i Skole OL. Der skal være mere fokus på egentlige 
forløb på klubniveau. 

Vi ser Skole OL mere som en eksponeringsplatform og ikke kun rekruttering, da klubberne 
ikke har fået mange medlemmer ud af Skole Ol. 

Ungdomstræf er titlen på en ny landsdækkende aktivitet, som baserer sig på bredden og 
udover bowling indeholder flere sociale initiativer. Denne aktivitet blev også bremset af 
Corona, så det bliver først 2021, vi går i gang med ungdomstræf. 

Danmarks Bowling Forbund og Parasport har udarbejdet en samarbejdsaftale, som vi for-
venter os meget af. Ikke mindst i børne og unge gruppen. Aftalen skulle gerne skabe mere 
synlighed og gode kontakter med specialskoler, klubber mv. 

Ranking Finalen afholdes på lørdag den 15. august i Odense Bowlinghal.  

Der er p.t. drøftelser vedrørende Ranking stævner 2020/2021 med de potentielle klub-
ber.  

Bat, Bowl & Skate er en ny aktivitet for de helt unge. Nuværende og potentielle medlem-
mer får en tværidrætslig oplevelse i samarbejde med bowling, rulleskøjter og softball. 
Første afdeling afholdes 23. august. 

4 klubber startede i 2019 et målrettet klubudviklingsforløb op ift. børn og unge. Proces-
sen fortsætter og der er plads til mange flere klubber. 
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Konkurrencestruktur er et indsatsområde i det strategiske spor. En arbejdsgruppe har 
fremlagt en række anbefalinger, der bl.a. går på at afprøve nye propositioner, især i stæv-
ner. Propositioner på børn/unge niveau/vilkår. 

Der var tale om en orientering, så ingen afstemning. 

Lovudvalget v/udvalgsformand Leif Makholm 

Leif Makholm: jeg mangler stadig nogen at sparre med, så derfor en opfordring til at melde 
sig som udvalgsmedlemmer. 

Beretningen blev godkendt: 

• For: 191 
• Imod: 0 
• Blanke: 3 

Ordensudvalget v/udvalgsformand Erik Pedersen 

som det fremgår af mappen, har vi ikke haft sager i 2018 og 2019. 

Vi har haft en i 2020, sagen gælder overtrådt – der var problemer med lyset for overtræ-
delsen.  

Sagen bliver først aktuel i forbindelse med beretningen til næste års repræsentantskabs-
møde, da det er en sag i 2020. 

Da der ikke var nogen beretning for 2019, foretages der ikke afstemning. 

Disciplinærudvalget v/udvalgsformand Jørgen Botting 

Jeg har ingen bemærkninger til beretningen. Jeg har en bemærkning til Erik Pedersen, vi 
er ikke enige med ordensudvalgets beslutning i den omtalte sag fra 2020. Derfor genop-
stiller jeg ikke til disciplinærudvalget 

Beretningen blev herefter godkendt. 

• For: 188 

• Imod: 3 

• Blank: 3 

5.    Regnskab for seneste regnskabsår 2019 

v/Jan Donde 

Danmarks Bowling Forbund kom ud af 2019 med et overskud på 954.058 kroner. Det re-
viderede budget var på 150.000 kroner i forventet overskud. 

Resultatet er således 804.058 kroner bedre end budgettet. 

I beløbet er medtaget skyldigt beløb til Team Danmark på 84.096 kroner.  

Tilbagebetalingen til Team Danmark vedrører tilskud 2019 og skyldes primært færre om-
kostninger til kompetenceudvikling og internationale aktiviteter. 

Hvorfor er overskud så meget højere end budgetteret? 
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Underforbrug ift. den sportslige organisation, bredde og udvikling, børn/unge gruppen, 
aktivitetsudvalg (herunder Øst og Vest, repræsentantskabsmøde, bestyrelse og admini-
stration. 

Desuden er der mindre udgifter til Bowlingportalen end budgetteret, idet der ikke i 2019 
er indgået aftale med leverandør om udvikling af Bowlingportalen, eller alternativ til 
denne. 

Ikke et mål i sig selv, at skabe større overskud end budgetlagt 

Det er vigtigt at understrege, at det større overskud IKKE er skabt ved at gennemfører 
”ej-planlagte” besparelser, aflysninger eller lignende. Det har IKKE været en bevidst stra-
tegi at skabe et betydeligt større overskud end budgetlagt. Eller for den sags skyld bevidst, 
at budgetlægge udgifter på et højere niveau. 

Udviklingsmidler fra DIF kan IKKE kanaliseres til billigere licens eller tilmeldingsgebyrer. 
f.eks., hvis nogle skulle få den ide´. Der er tale om øremærkede midler. Derfor har besty-
relsen også foreslået at disponere 150.000 af årets overskud til en særlig pulje, der skal 
kunne yde tilskud til initiativer, der understøtter de strategiske spor. Herudover henlæg-
ges 105.000 til indsatser, der ikke er gennemført i 2019. 

BK Trekanten KIF Jan Filbært foreslog, at de 150.000 blev hævet til 300.000,00 kr. Forsla-
get blev efterfølgende trukket. 

Partner 2009 Lise Kitte mente, at holdtilmeldingsgebyr, burde tilbagebetales til klubber, 
der ikke deltager i den resterende del af turneringen. Jan Donde afviste at spørgsmålet 
have relation til 2019 årsregnskabet.  

Erik Pedersen, Ordensudvalget:  Jeg er i princip imod, at der er henlæggelser i regnskab.  

Torben V. Andersen, formand: Det er vores revisionsfirma EY, som har lagt linjerne for hen-
læggelser. 

Regnskabet for 2019 blev herefter godkendt: 

• For: 191 
• Nej: 0 
• Blanke:  0 

6.    Forslag 

6.1  Redaktionelle ændringer siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde 

I henhold til forbundets love § 9, stk. 4.1.1 er følgende redaktionelle ændringer gennem-
ført efter det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. maj 2016:  

Generelle redaktionelle ændringer i forbundets love, lovregulativer, bestemmelser 
og spilleregler : 

• Det er generelt rettet så øst- og vestudvalgene omtales i bestemt form og med 
små begyndelsesbogstaver, ligesom øvrige udvalg, fx ordensudvalget, dvs. ”Øst- 
og Vest udvalg” ændres til ”øst- og vestudvalgene”. Entalsform og flertalsform an-
vendes afhængigt af sammenhængen.  
- (Ændring sket i forbundets love: §§ 14, stk. 1 og 4, 16, stk. 2, 17, stk. 1, 

4 og 5, 18, stk. 1 og 9, 19, stk. 6).  
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- (Ændring sket i: Lovregulativ V: Titel, §§ 1, stk. 1, 2, stk. 1, 3, stk. 1, 4, 
stk. 1, 5, stk. 3, 9, stk. 1, 11, stk. 1, 12, stk. 1, 14, stk. 1 samt i flere para-
graffers titler).  

- (Ændring sket i Lovregulativ VII: § 3, stk. 2).  

- (Ændring sket i Bestemmelser for forbundets mesterskaber: §§ 1, stk. 
1, 4, stk. 2, 8, stk. 1, 15, stk. 1 og 2, 17, stk. 1).  

- (Ændring sket i Bestemmelser for forbundets turneringer: §§ 1, stk. 1, 
4, stk. 1.2, 3, 5, stk. 1.2, 7, stk. 1.2, 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 1)  

 

• Ved omtale af forbundets regler bruges rækkefølgen ”love, lovregulativer, be-
stemmelser og spilleregler”  

• (Ændring sket i forbundets love: §§ 2, stk. 2, 3, stk. 2, 9, stk. 4.1 og 4.2, 15, 
stk. 1 og 6, 20, stk. 7).  

• (Ændring sket i Lovregulativ I: § 7, stk. 1).  

• (Ændring sket i Lovregulativ III: §§ 6, stk. 2, 7, stk. 1).  

• (Ændring sket i Lovregulativ IV: § 4, stk. 1 og 2, § 7, stk. 8).  

• (Ændring sket i Lovregulativ VI: § 3, stk. 1).  

• (Ændring sket i Lovregulativ VII: § 41, stk. 1, 2, 3 og 6).  

• (Ændring sket i Bestemmelser for danske stævner og internationale stæv-
ner på dansk grund: § 13, stk. 1)  

• (Ændring sket i Bestemmelser for forbundets turneringer: § 19, stk. 1)  
 

• Der er anvendt forskellige betegnelser for bestemmelserne for amatørstatus i 
forbundet, fx Amatør bestemmelserne og forbundets amatør regulativ. Disse er 
ændret til ”bestemmelserne for amatørstatus i forbundet”.  
- (Ændring sket i Bestemmelserne for amatørstatus i forbundet: § 1, 

stk. 1, § 2, stk. 1, 2 og 3 og § 7, stk.1 og 2).  

-  (Ændring sket i Bestemmelser for forbundets mesterskaber: § 23, stk. 
1)  

-  (Ændring sket i Bestemmelser for danske stævner og internationale 
stævner på dansk grund: § 14, stk. 1)  

- (Ændring sket i Bestemmelser for forbundets turneringer: § 21, stk. 1)  
 
• Desuden er oplagte stave- eller slåfejl m.v. rettet uden videre.  
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Ændringer i forbundets Love  

II.  Redaktionelle ændringer for præcisering  

I § 17, stk. 2 er nævnt at sekretæren for øst og vest udvalget vælges for 2 år, men se-
kretæren er ikke omtalt andre steder.  

• § 17, stk. 1 er indføjet ”Én sekretær”.  
• § 17, stk. 2 er tilføjet: ”Sekretær for Øst i ulige år” og ”Sekretær for Vest i lige år”.  

 

III.  Redaktionelle ændringer af henvisninger  
• Efter sammenlægning af DM-udvalget og DT-udvalget i 2018 er Love § 18b slet-

tet, hvorfor henvisninger til denne paragraf eller omtale af DT-udvalget er slettet 
eller rettet til DM-udvalget.  
- (Ændring sket i: §§ 6, stk. 2.2, 7, stk. 3, dagsorden punkt 8.3, 7, stk. 4, 

10, stk. 1).  

• I § 11, stk. 3 er indsat fodnote med henvisning til, hvor det fælles reglement for 
behandling af udelukkelsessager kan findes.  

VI.  Redaktionel ændring jf. beslutninger på repræsentantskabsmøder  
• Efter at repræsentantskabsmødet flere gange har godkendt det fornuftige i at 

fastsætte tilmeldingsgebyr og/eller serieafgift før behandling af revideret budget 
for indeværende regnskabsår, er dagsorden for det ordinære repræsentant-
skabsmøde redaktionelt ændret så punkt 7.4 flytter frem som dagsordenens 
punkt 7.1  
-  (Ændring sekt i § 7, stk. 3)  

Ændringer i Lovregulativ I  

I.  Generelle redaktionelle ændringer  

For at sikre, at der ikke anvendes flere forskellige betegnelser eller ord om det samme 
begreb, er der gennemført følgende redaktionelle ændringer:  

• ”kampe” er ændret til ”turneringskampe”  
- (Ændring sket i: § 9, stk. 2).  

• ”begæring” er ændret til ”anmodning”, jf. efterfølgende stk. hvor der står ”opta-
gelsesanmodning”  
- (Ændring sket i: § 4, stk. 1).  

II.  Redaktionelle ændringer af henvisninger  
• I § 8, stk. 2 er indsat fodnote med henvisning til, hvor det fælles reglement for be-

handling af udelukkelsessager kan findes.  

III. Redaktionelle ændringer af forslag behandlet på repræsentantskabsmødet  

På repræsentantskabsmødet blev et ændringsforslag om tilføjelse af midlertidige 
regler om organisatoriske rettigheder for bowlingklubber og bowlingafdelings opta-
get i forbundet inden 1. februar 2019 ændret til permanente regler. For at regler, der 
ligner hinanden, står i sammenhæng er der ændret i rækkefølgen af stk. 2 til 5 i Lov-
regulativ I § 5.  
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Ændring i Lovregulativ II  

II. Redaktionelle ændringer af henvisninger  
• I § 2, stk. 1 henvises der fejlagtigt til Lovregulativ I § 9, stk. 2. Henvisningen skal 

rettelig være til Lovregulativ I § 10, stk. 2.  
• § 10 fejlagtigt nummereret som § 11, dvs. der er to § 11 i lovregulativet. Første § 

11 ændret til § 10.  
 

Ændringer i Lovregulativ III  

II  Redaktionelle ændringer af henvisninger  
• I § 12, stk. 6 henvises der fejlagtigt til § 11, stk. 4. Henvisningen skal rettelig være 

til § 11, stk. 3.  

Ændringer i Lovregulativ IV  

II.  Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 2, stk. 3  

Med henvisning til forbundets love § 2, stk. 3 og Danmarks Idrætsforbunds love § 23 
er følgende ændret:  

• På DIF’s årsmøde 5. maj 2018 blev vedtaget et forslag til ændring af navnet på 
DIF-idrættens Højeste Appelinstans til ’DIF’s Appelinstans’.  
- (Ændring sket i: § 7, stk. 8, 9 og 10).  

Ændringer i Lovregulativ V  

I.  Generelle redaktionelle ændringer  
• Ved omtale af flere af forbundets aktiviteter bruges rækkefølgen ”mesterska-

ber, stævner og turneringer”. Dog er den omvendte rækkefølge brugt i reglerne 
for de lokale aktivitetsteam ud fra nærhedsprincippet.  
- (Ændring sket i: § 13, stk. 1).  

II.  Redaktionelle ændringer for præcisering  

I forbundets love § 17, stk. 2 er nævnt at sekretær for øst- og vestudvalgene vælges 
for 2 år, men sekretæren er ikke omtalt andre steder.  

• I § 5, stk. 1 er indføjet ”1 sekretær”.  
• I § 5, stk. 2 er ”udvalgsformand, budgetansvarlig og aktivitetskoordinator” æn-

dret til ”udvalgsformand, budgetansvarlig, aktivitetskoordinator og sekretær”.  

Ændringer i Lovregulativ VI  

II.  Redaktionelle ændringer af henvisninger  
• Efter sammenlægning af DM-udvalget og DT-udvalget i 2018 er Love § 18b slet-

tet, hvorfor henvisninger til denne paragraf eller omtale af DT-udvalget er 
slettet eller rettet til DM-udvalget.  
- (Ændring sket i: § 5, stk. 4).  
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Ændringer i Bestemmelser for amatørstatus i forbundet  

II.  Redaktionelle ændringer af kapiteloverskrifter  

Overskrifterne til kapitel 2 og 4 er ændret, så de svarer bedre til deres indhold.  

• Overskrift til kapitel 2 er ændret fra ”Amatørstatus samt fratagelse og gener-
hvervelse af amatørstatus” til ”Amatørstatus og fratagelse af amatørstatus”, da 
generhvervelse af amatørstatus er behandlet i kapitel 3.  

• Overskrift til kapitel 4 er ændret fra ”Afgørelse jf. amatørregulativet samt tolk-
ning af regulativet” til ” Tolkning af bestemmelserne for amatørstatus i 
forbundet samt afgørelser jf. bestemmelserne”, svarende til rækkefølgen i ka-
pitlet.  

Ændringer i Bestemmelser for forbundets mesterskaber  

I.  Generelle redaktionelle ændringer  
• Forbundets mesterskaber er inddelt i Danmarksmesterskaber, forbundsme-

sterskaber og øvrige mesterskaber. ”Danske mesterskaber og øvrige 
forbundsmesterskaber” er derfor ændret til ”Danmarksmesterskaber, For-
bundsmesterskaber og øvrige mesterskaber”.  
- (Ændring sket i: § 20, stk. 1 og 3).  

Ændringer i Bestemmelser for forbundets turneringer  

II.  Redaktionelle ændringer af henvisninger  
• Efter sammenlægning af DM-udvalget og DT-udvalget i 2018 er Love § 18b slet-

tet, hvorfor henvisninger til denne paragraf eller omtale af DT-udvalget er 
slettet eller rettet til DM-udvalget.  
- (Ændring sket i: § 1, stk. 1, § 4, stk. 1.1, § 5, stk. 1.1, § 7, stk. 1.1, § 10, 

stk. 1)  

• Reglen for klubbers økonomiske hæftelse overfor forbundet findes i Lovregula-
tiv I § 9, stk. 2. Henvisninger fejlagtigt til § 8, stk. 2 er ændret.  
- (Ændring sket i: § 15, stk. 3.5.2 og § 16, stk. 3)  

Ændringer i Bestemmelser for danske rekorder og forbundsrekorder for Old 
Boys/Girls samt ungdomsrekorder  

I.  Generelle redaktionelle ændringer  
Som de eneste bestemmelser, er bestemmelserne for danske rekorder, forbundets 
old boys/girls-rekorder og forbundets rekorder et par steder omtalt i en konventionel 
form (rekordbestemmelserne). Dette er rettet, så der i overskrifter anvendes ”be-
stemmelserne for rekorder” analogt med ”bestemmelserne for stævner”, der også er 
en forkortet form for bestemmelsernes fulde titel. I selve teksterne er anvendt den 
fulde ordlyd.  
-    (Ændring sket i: Kapitel 1 overskrift, § 1, stk. 1, § 2, stk. 1)  

Ændringer i Bestemmelser for forbundets hæderstegn  

I.  Generelle redaktionelle ændringer  
Ved omtale af flere af forbundets aktiviteter bruges rækkefølgen ”mesterskaber, 
stævner og turneringer”  
-  (Ændring sket i: § 16, stk. 2)  
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II.  Redaktionelle ændringer af forslag behandlet på repræsentantskabsmødet  
På repræsentantskabsmødet blev et ændringsforslag om tilføjelsen af 2 ærestegn 
vedtaget. Som følge heraf er disse tilføjet i § 3, stk. 1.  
• Nyt stk. 1.3 Forbundets 25 års ledernål  
• Nyt stk. 1.4 Forbundets 10 års ledernål.  

III.  Redaktionelle ændringer af stave-/slåfejl m.v.  
Ved den oprindelige redigering af Bestemmelser for forbundets hædersbevisninger, 
er der kopieret en sætning ”Dog i overensstemmelse med den enkelte fonds eventu-
elle betingelser for ændringer” ind i § 2 stk. 1. Denne sætning er nu slettet.  
-   (Ændring sket i: § 2, stk. 1)  

 

Ændringer i Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund  

I.  Generelle redaktionelle ændringer  
For at sikre, at der ikke anvendes flere forskellige betegnelser eller ord om det samme 
begreb, er der gennemført følgende redaktionelle ændringer:  
• ”kampe” er ændret til ”turneringskampe”  

- (Ændring sket i: §§ 6a, stk. 2, 11, stk. 1.2 og 2, 13, stk. 1, 14, stk. 2.1.2, 
32, stk. 1.2.1.1 og 1.2.1.2)  

• ”godkendt spilledragt” er ændret til ”korrekt klubdragt”  
- (Ændring sket i: § 38, stk. 3).  

• Der er i spillereglerne anvendt både begrebet spilleareal og spilleområde, om det 
område, hvor spillerne skal befinde sig, mens de venter på at det er deres tur til at 
spille. ”Spilleområde” og ”spilleareal” ændres til ”spillerområde”.  
- (Ændring sket i: §§ 6a, stk. 2, 47, stk. 4, 48, stk. 1 49, stk. 1 og 2).  

• Ved omtale af flere af forbundets aktiviteter bruges rækkefølgen ”mesterskaber, 
stævner og turneringer”  
- (Ændring sket i: §§ 46, stk. 1, 48, stk. 2).  

 

Det var redaktionelle ændringer, og alt under 6.1 blev taget til efterretning. 
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6. 2 Forslag 
 

1. Forslag til DBwF’s Love §§ 2, stk. 1 og  3 - Tilhørsforhold  

stk. 1 Forbundet er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF) og World Bowling.  

stk. 3 Forbundets spilleregler skal til enhver tid være i overensstemmelse med 
World Bowling Statutes and Playing Rules.  

Ændres til: 

stk. 1 Forbundet er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF) og World Bowling. Un-
der World Bowling er forbundet tilsluttet European Zone, European Tenpin 
Bowling Federation (ETBF).  

stk. 3 Forbundets spilleregler skal til enhver tid være i overensstemmelse med 
ETBF Constitution og World Bowling Statutes and Playing Rules.  

Forslaget blev vedtaget 

• For: 188 

• Imod: 0 

• Blank: 3 

 

2. Forslag til DBwF’s love § 3 – Forbundets formål 

stk. 1 Forbundets formål er at fremme og højne bowlingsporten som idræt i Dan-
mark ved at samle landets bowlingaktiviteter i forbundet og varetage 
bowlingsportens interesser såvel lokalt, regionalt, nationalt og internatio-
nalt.  

stk. 2 Styrke sporten gennem ensartede love, lovregulativer, spilleregler og be-
stemmelser.  

stk. 3 Afholde lokale, landsdels og nationale turneringer.  

stk. 4 Afholde lokale og landsdels mesterskabers-stævner.  

stk. 5  Afholde de af DIF godkendte Danmarksmesterskaber.  

stk. 6 Medvirke til afholdelse af internationale arrangementer og landskampe.  

stk. 7 Udvikle og markedsføre unikke bowlingaktiviteter med henblik på at skabe 
størst muligt medlemskab af forbundet, for derigennem at sikre grundlaget 
for at skabe bowlingspillere, der kan begå sig på højt nationalt og internatio-
nalt plan.  

stk. 8 Igennem løbende uddannelse af atleter, trænere og ledere sikre, at alle kon-
stant føler sig bedst muligt rustet til, hver på deres felt, at skabe goodwill for, 
værne om og varetage dansk bowlings interesser, såvel lokalt, regionalt, nati-
onalt som internationalt.  

stk. 9 Med afsæt i den fladest mulige organisationsstruktur, skal der sikres kort og 
enkel vej fra ide til handling.  

Ændres til: 

stk. 1 Forbundets mission er at fremme og højne bowlingsporten som idræt i Dan-
mark ved at samle landets bowlingaktiviteter i forbundet og varetage 
bowlingsportens interesser såvel lokalt, regionalt, nationalt og internatio-
nalt. Vi vil:  

• Styrke sporten gennem ensartede love, lovregulativer, bestemmelser og 
spilleregler.  
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• Afholde de af DIF godkendte Danmarksmesterskaber.  
• Afholde lokale, regionale og landsdelsmester-skaber.  
• Afholde lokale, regionale, landsdels og nationale turneringer og stævner.  
• Medvirke til afholdelse af internationale aktiviteter på dansk grund.  

stk. 2 Forbundets vision bygger på fundamentet af vores værdigrundlag; respekt, 
sammenhold, dialog og udvikling. Vi vil:  

• Udvikle og markedsføre unikke bowlingaktiviteter med henblik på 
at skabe størst muligt medlemskab af forbundet, for derigennem at 
sikre grundlaget for at skabe atleter, der også kan begå sig på højt 
nationalt og internationalt plan.  

• Igennem løbende uddannelse af atleter, trænere og ledere sikre, at 
alle konstant føler sig bedst muligt rustet til, hver på deres felt, at 
skabe goodwill for at værne om og varetage dansk bowlings inte-
resser, såvel lokalt, regionalt, nationalt som internationalt.  

• Med afsæt i den fladest mulige organisationsstruktur, skabe kort 
og enkel vej fra ide til handling og mest mulig bowling for pengene.  

• Tage ansvar for at bevæge bowlingsporten  
 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 190 

• Imod: 0 

• Blank: 1 

 

3. Forslag til DBwF’s love § 6, stk. 2 – Repræsentantskabets sammensætning 

Repræsentantskabet sammensættes på følgende måde:  

stk. 2.1  Alle medlemsklubber af Danmarks Bowling Forbund har følgende repræsen-
tanter med stemme- og taleret:  

2.1.1  Klubber indmeldt i Danmarks Bowling Forbund pr. 1. februar har én 
repræsentant med tale- og stemmeret.  

2.1.2  Klubber med 5 eller flere licenser har yderligere to ekstra repræsen-
tanter for hvert påbegyndte interval af 25 licenser.  

2.1.3  Liste over klubber med stemme- og taleret offentliggøres på forbun-
dets hjemmeside primo februar, med angivelse af stemmetal. Hver 
klub kan efter eget valg møde med én eller flere repræsentanter på 
vegne af klubbens stemmetal.  

stk.2.2 Med taleret, bestyrelsen og alle udvalgsformænd jf. §§ 12, stk. 1, 17, stk. 3, 18, 
stk. 2, 18a, stk. 2, 19, stk. 2, 20, stk. 2 og 21, stk. 2  

Ændres til: 

Repræsentantskabet sammensættes på følgende måde:  

stk. 2.1  Alle medlemsklubber af Danmarks Bowling Forbund har følgende repræsen-
tanter med stemme- og taleret:  

2.1.1  Klubber indmeldt i Danmarks Bowling Forbund pr. 1. februar har én 
repræsentant med tale- og stemmeret.  

2.1.2  Klubber med 5 eller flere licenser har yderligere to ekstra stemmer for 
hvert påbegyndte interval af 25 licenser.  

2.1.3  Klubber med 5 eller flere licenser kan efter eget valg møde med én el-
ler to repræsentanter på vegne af klubbens stemmetal. 
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2.1.4 Klubber med 5 eller flere licenser, kan møde med tre repræsentanter, 
såfremt den tredje repræsentant er i alderen 15 til 25 år og med inte-
resse for organisatorisk arbejde. 

2.1.5 Liste over klubber med stemme- og taleret offentliggøres på forbun-
dets hjemmeside primo februar, med angivelse af stemmetal.  

stk. 2.2  Med taleret, bestyrelsen og alle udvalgsformænd jf. §§ 12, stk. 1, 17, stk. 3, 18, 
stk. 2, 18a, stk. 2, 19, stk. 2, 20, stk. 2 og 21, stk. 2  

 

Forslaget  blev vedtaget 

• For: 191 

• Imod: 2 

• Blank: 1 

 

4. Forslag til DBwF’s Love § 7,  stk. 6 – Udsendelse af forslag fra bestyrelsen og udvalg 

stk. 6 Forslag fra bestyrelsen eller de faste udvalg, samt forslag til fastsættelse af 
licens og/eller serieafgifter sendes sammen med det øvrige repræsentant-
skabsmateriale senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. 

Ændres til: 

stk. 6 Forslag fra bestyrelsen eller de faste udvalg, samt forslag til budget, jf. § 7, stk. 
3, dagsorden punkt 7 med underpunkter udsendes sammen med det øvrige 
repræsentantskabsmateriale senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.  

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 193 

• Imod: 0 

• Blank: 1 

 

5. Forslag til DBwF’s love § 9, stk. 1 – Repræsentantskabets beslutningsdygtighed 

stk. 1 Både det ordinære og ekstraordinære repræsentantskab er beslutningsdyg-
tigt, når de fremmødte mandater udgør mindst 25 % af de 
stemmeberettigede repræsentanter jf. § 6, stk. 2. 

Ændres til: 

Stk. 1 Både det ordinære og ekstraordinære repræsentantskab er beslutningsdyg-
tigt, når de fremmødte repræsentanters stemmetal, udgør mindst 25 % af 
medlemsklubbernes samlede stemmetal jf. § 6, stk. 2. 

Forslaget  blev vedtaget 

• For: 184 

• Imod: 0 

• Blank: 10 
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6. Forslag til DBwF’s Love § 9, stk. 2 – Mandaternes prøvelse 

stk. 2 Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for mandaternes prøvelse. Retnings-
linjerne skal sikre, at ingen møder og repræsenterer en klub uden at have 
licens i den pågældende klub, herunder møder med fuldmagt fra en anden re-
præsentant. 

Ændres til: 

stk. 2 Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for mandaternes prøvelse. Retnings-
linjerne skal sikre, at ingen møder og repræsenterer en klub uden at være 
registreret medlem i den pågældende klub, herunder møder med fuldmagt fra 
en anden repræsentant. 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 180 

• Imod: 6 

• Blank: 8 

 

7. Forslag til DBwF’s love § 9, stk. 4 – 2/3 majoritet 

stk. 4 Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. 
Ved stemmelighed falder et forslag. Til ændring af forbundets love, og lovre-
gulativer kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 

Ændres til: 

stk. 4 Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. 
Ved stemmelighed falder et forslag. Til ændring af forbundets love og lovre-
gulativer kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer for og imod 
ændringen, dvs. antallet af stemmer for ændringen skal være minimum det 
dobbelte af antallet af stemmer imod ændringen.  Blanke og ugyldige stem-
mer tæller ikke med i afgivne stemmer. 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 159 

• Imod: 12 

• Blank: 23 

 

8. Forslag til DBwF’s Love § 11, stk. 1 – Krav om licens for valgbarhed til tillidspost 

stk. 1 For at kunne bestride en valgt eller udpeget tillidspost kræves licens.  

Ændres til: 

stk. 1 For at kunne bestride en valgt eller udpeget tillidspost kræves registreret 
medlemskab via en medlemsklub. 

 

Hanne Reimich, BBK 95:: Vi har en stor Parasportgruppe kan det være en risiko? 

Torben V. Andersen: Svarede at når man er medlem, er det en demokratisk ret at være 
valgbarhed til tillidspost. 

Torben Rasmussen, 4-Kanten: Hvis en kasserer løber med kassen, kan personen stadig 
være valgbar, man tage hans licens, så jeg kan ikke anbefale forslaget. 
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Torben V. Andersen: Det har intet med licens at gøre, hvis en løber med kassen, så er 
det en politisag. 

Dirigenten præciserede en kasserer kan få et mistillidsvotum og kan smides ud af 
klubben. 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 131 

• Imod: 44 

• Blank: 16 

 

9. Forslag til DBwF’s Love § 19, stk. 5 Vedligeholdelse af ungdomspropositioner 

stk. 5 Ungdomsudvalget har i samarbejde med administrationen ansvar for at ud-
arbejde og vedligeholde propositionerne for forbundets ungdomsaktiviteter 
til gavn for bowlings-porten. Herunder at udarbejde krav til godkendelse af 
danske snittællende ungdomsaktiviteter samt godkende danske snittæl-
lende ungdomsaktiviteter. 

Ændres til: 

stk. 5 Ungdomsudvalget har ansvar for at udarbejde og vedligeholde propositio-
nerne for forbundets ungdomsaktiviteter til gavn for bowlingsporten, 
såfremt ansvaret for aktiviteten ikke er placeret i et andet fagudvalg. 

 

Stig Agerbo, S.A.S.: Jeg mener, at det bør være ungdomsudvalget, som skal have indfly-
delse på deres aktiviteter også økonomien. Det bør ikke være andre udvalg som 
sætter punktum og være bestemmende for, hvad ungdommen skal arbejde med. 

Torben V. Andersen:  svarede, at det er bestyrelsen, som bestemmer over økonomien. 

Stig Agerbo, S.A.S.: kom med et ændringsforslag: Tilføjelse efter sidste punktum, Det er det 
kun økonomien, bestyrelsen skal godkende. 

Ole Jensen, ST: Det er ikke anderledes for andre udvalg/positioner. Så en opfordring 
herfra til  at stemme ja for det oprindelige forslag. 

Kim Andersen DM-udvalget: Jeg forstår ikke ændringsforslaget, da man så kan komme 
med aktiviteter som er imod lovene/DIF. 

Stig Agerbo, S.A.S.: der er ingen ændringer i det. 

Leif Makholm, BK Keglerne: Der er 3 bestemmelser, som skal overholdes, det må også 
gælde for ungdommen. 

 

Dirigenterne satte først ændringsforslaget til afstemning 
 

Ændringsforslaget blev forkastet 

• For: 56 

• Imod: 112 

• Blank: 26 

 

Derefter blev det oprindelige forslag sat til afstemning. 
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Forslaget blev vedtaget 

• For: 133 

• Imod: 40 

• Blank: 21 

 

10. Forslag til DBwF’s Love § 32 , stk. 2 – Beslutning om opløsning af DBwF 

stk. 2 Beslutning om opløsning kan kun vedtages på et ordinært repræsentant-
skabsmøde og med mindst 2/3 majoritet af de tilstedeværende 
stemmeberettigede  medlemmer.  

Ændres til: 

stk. 2 Beslutning om opløsning kan kun vedtages på et ordinært repræsentant-
skabsmøde og med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte repræsentanters 
stemmetal. 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 185 

• Imod: 4 

• Blank: 2 

 

11. Forslag til DBwF’s Lovregulativ III § 3,  nyt stk. 3 – Ekstra seniorlicens for ungdom 

stk. 3 Medlemmer af en ungdomsklub, der ingen seniorafdeling har, kan indløse en 
ekstra licens gennem medlemsklub med seniorafdeling. 

Følgeændringer: 

• Nuværende § 3, stk. 3-7 nummereres stk. 4-8. 

• Nyt stk. 2 i LR III § 6: En ekstra licens indløst jf. § 3, stk. 3, giver kun ret til 
deltagelse i forbundets seniorturneringer for klubhold. 

 

Kamilla Kjeldsen på vegne af HUK 96, Fight og Lucky:  vi har stillet dette forslag til repræ-
sentantskabet fordi vi har mange unge mennesker, som har udmeldt sig/deponeret 
deres licens fordi, det er tvunget til at skifte klub. VI 3 klubber i Herning området har 
en stor gruppe unge, som gerne vil spille sammen, og lige nu er klubløse. 

Lise Klitte, Partner 2009: Jeg synes det er en dårlig ide, da ungdomsspillere er dygtigere 
end seniorer, så kan ungdommen have en ungdomsklub i klubben. 

Lars Høberg. LBC:  Jeg anbefaler at I stemmer ja til forslaget, da der allerede sidste år 
blev åbnet op for, færre restriktioner. 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 155 

• Imod: 33 

• Blank: 1 
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12. Forslag til DBwF’s LR III § 7, stk. 1 – Inddragelse af licens 

stk. 1 Licens- og medlemskortet er strengt personligt. Ved misbrug af licens- og 
medlemskortet eller overtrædelse af forbundets love, lovregulativer, spille-
regler og bestemmelser, kan licens- og medlemskortet inddrages helt eller 
delvist. 

Ændres til: 

stk. 1 Licensen er strengt personligt. Ved misbrug af rettigheder ved at have licens, 
jf. ovenfor § 6, eller anden overtrædelse af forbundets love, lovregulativer, 
spilleregler og bestemmelser, kan licensen inddrages helt eller delvist. 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 181 

• Imod: 3 

• Blank: 5 

 

13. Forslag til DBwF’s LR III, § 7, skt. 2. Inddragelse af licens eller karantæne 

stk. 2 Inddragelse af licens eller karantæne udover 3 spilledage idømt af discipli-
nærudvalget, skal forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse. 

Ændres til: 

stk. 2 Inddragelse af licens eller karantæne udover tre uger idømt af disciplinærud-
valget, skal forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse. 

 

Lars Kjølhede, Sundby: I må mene spilleuger, for hvis man ikke har kampe i 4 uger, så 
har man ingen karantæne. 

Lena Christensen, LBC 2012:  Det vil ramme mig hårdt, da jeg spiller for flere hold. 

John Holst, HUK 96: kan man så få karantæne i maj? Og så i september spille uden ka-
rantæne? 

Erik Pedersen, Ordensudvalget: Jeg er bange for både den oprindelige og ændringsfor-
slaget. Der mangler en formulering for, hvordan selve karantænen gælder. 

Ole Jensen, ST:  Jeg ser kun forslaget som en præcisering,  

Torben Rasmussen, 4-kanten: Forslaget handler ikke om spørgsmålet om selve spilleka-
rantænen. Det handler om, at det skal godkendes af bestyrelsen, hvis straffen er mere 
end tre uger spillekarantæne. 

Gert Nielsen, BK SISU: Det skal handle om, at karantænen følger aktiviteten, som har 
fået karantæne for. 

Leif Makholm:  Oplæste reglementet for en præcisering. 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 114 

• Imod: 44 

• Blank: 31 
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14. Forslag til DBwF’s LR III § 9 , stk. 1 – Beregning af snit 

stk. 1 Til brug for eventuel rækkeinddeling og/eller beregning af handicap ved me-
sterskaber og stævner indplaceres licenserede atleter på en rangliste efter 
snit.  

Ændres til: 

stk. 1 Til brug for eventuel rækkeinddeling og/eller beregning af handicap ved me-
sterskaber og stævner indplaceres licenserede atleter på en rangliste efter 
snit. Ved beregning af snit afrundes til nærmeste hele antal kegler, dog run-
des en halv altid ned. 

 

Lise Klitte, Partner 2009: Redegjorde for baggrunden for forslaget. 

Ole Jensen, ST: Det snit er det, man har. 

Lars Høgberg, LBC: jeg kan ikke støtte forslaget, da det højst kan dreje sig om 0,2 i snit. 

Kim Andersen, DM-udvalget: Man kunne måske også kigge på propositionerne og ud-
vikle en tydelig oversigt over handicapfordeling.  

 

Forslaget blev forkastet 

• For: 15 

• Imod: 168 

• Blank: 8 

 

15. Forslag til DBwF’s LR III § 11 – Ændring af licens ved klubskifte 

stk. 1 En atlet kan kun repræsentere den på licens- og medlemskortet registrerede 
klub.  

stk. 2 Licens- og medlemskortet skal derfor sendes af den nye klub til administrati-
onen ved ethvert klubskifte.  

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

stk. 4 Gebyret for et erstatningskort fastsættes hvert år på forbundets ordinære 
repræsentantskabsmøde.  

Ændres til: 

stk. 1 En atlet kan kun repræsentere den klub gennem hvilken licensen er registre-
ret.  

stk. 2 Ved ethvert klubskifte skal den nye klub derfor ansøge om at licensen regi-
streres gennem den nye klub.  

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

stk. 4 Gebyret for et fysisk medlemskort fastsættes hvert år på forbundets ordi-
nære repræsentantskabsmøde. 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 172 

• Imod: 0 

• Blank: 16 
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16. Forslag til DBwF’s LR III § 12, stk. 4 – Spilleberettiget efter klubskifte 

stk. 4 Ved alle klubskifter er atleten tidligst spilleberettiget 3 dage efter klubskiftet, 
regnet fra poststemplets dato. 

Ændres til: 

stk. 4 Ved alle klubskifter er atleten tidligst spilleberettiget 3 dage efter klubskiftet, 
regnet fra den elektroniske ansøgnings dato. 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 179 

• Imod: 5 

• Blank: 2 

 

17. Forslag til DBwF’s LR III § 12, stk. 6 – Deponering af licenskort 

stk. 6 En atlet kan deponere sit licens- og medlemskort via administrationen. Atle-
tens klub skal have meddelelse herom. En deponering indebærer 3 måneders 
karantæne for brug af rettighederne jf. § 6 ovenfor. Undtaget herfra er, hvis 
atleten starter igen i sin gamle klub, idet atleten ved betaling af administrati-
onsudgifterne jf. § 11, stk. 4 ovenfor, er spilleberettiget 3 dage efter. Går 
atleten i en anden klub, er der tale om klubskifte og de 3 måneders karantæne 
beregnes fra deponeringsdatoen. 

Ændres til: 

stk. 6 En atlet kan deponere sin licens via administrationen. Atletens klub skal have 
meddelelse herom. En deponering indebærer 3 måneders karantæne for 
brug af rettighederne jf. § 6 ovenfor. Undtaget herfra er, hvis atleten starter 
igen i sin gamle klub, og vil være spilleberettiget efter 3 dage. Går atleten i en 
anden klub, er der tale om klubskifte og de 3 måneders karantæne beregnes 
fra deponeringsdatoen. 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 184 

• Imod: 0 

• Blank: 4 

 

18. Forslag til DBwF’s LR VI § 5, stk. 3 – Maksimal karantæne af disciplinærudvalget 

stk. 3 Disciplinærudvalget kan maksimalt idømme 3 spilledages karantæne. Indstil-
ling til udelukkelse af længere varighed indsendes til afgørelse i bestyrelsen. 

Ændres til: 

stk. 3 Disciplinærudvalget kan maksimalt idømme tre ugers karantæne. Indstilling 
til udelukkelse af længere varighed indsendes til afgørelse i bestyrelsen.  

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 114 

• Imod: 5 

• Blank: 31 
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19. Forslag til DBwF’s LR VI § 5, stk. 5 – Suppleant i disciplinærudvalget 

stk. 5 Suppleanten deltager i disciplinærudvalgets sagsbehandling, men har ingen 
stemmeret. Får et af disciplinær-udvalgets faste medlemmer forfald, herun-
der midlertidigt forfald, træder suppleanten ind i stedet. 

Slettes. 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 189 

• Imod: 0 

• Blank: 2 

 

20. Forslag til DBwF’s Bestemmelser for danske rekorder… § 11, flere rekorder i samme 
spilleuge 

§ 11 Såfremt der på samme spilledag opnås flere rekorder i samme disciplin og 
samme antal serier, vil kun det højeste resultat blive anerkendt som rekord. 
Opnår 2 eller flere atleter samme rekordresultat på samme spilledag, bliver 
alle resultater anerkendt som rekord. 

Ændres til: 

§ 11 Såfremt der i samme spilleuge opnås flere rekorder i samme disciplin og 
samme antal serier, vil kun det højeste resultat blive anerkendt som rekord. 
Opnår 2 eller flere atleter samme rekordresultat i samme spilleuge, bliver alle 
resultater anerkendt som rekord. 

 

For blev vedtaget 

• For: 179 

• Imod: 0 

• Blank: 12 

 

21. Forslag til DBwF’s Bestemmelser for forbundets turneringer § 15, stk. 3.5 – Konse-
kvenser ved trækning af hold 

3.5 Konsekvenser ved trækning af hold fra turneringen:  

3.5.1  Beskrivelse af de sportslige konsekvenser (gennemføres øvrige 
kampe som planlagt eller ej).  

3.5.2  Beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for den klub, der træk-
ker et hold (jf. Lovregulativ I, § 9, stk. 2, hæfter en klub eller 
bowlingafdeling for turneringsafgiften samt banelejen for de baner 
der ikke kan afbestilles).  

Slettes 

 

Fort blev vedtaget 

• Forslaget: 189 

• Imod: 0 

• Blank: 2 
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22. Forslag til DBwF’s Bestemmelser for forbundets turneringer § 16, stk. 2 

stk. 2 Tilmelding til Danmarksturneringen og Landspokalturneringen sker en gang 
årligt i forbindelse med den samlede landsdækkende tilmelding til turnerin-
ger i forbundet. 

Slettes 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 177 

• Imod: 2 

• Blank: 7 

 

23. Forslag til DBwF’s Spilleregler § 7, stk. 1 – Holdleders ophold på spilleområdet 

stk. 1 Et hold skal have en holdleder. Holdlederen har tilladelse til at være bag sit 
hold ved banerne. 

Ændres til: 

stk.1 Et hold skal have en holdleder. Holdlederen skal befinde sig på spillerområdet 
ved banerne. 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 186 

• Imod: 3 

• Blank: 2 

 

24. Forslag til DBwF’s Spilleregler § 17, stk. 2 – Reserves ophold på spilleområdet 

stk. 2 En reserve skal opholde sig bag sit hold under hele turneringskampen. 

Ændres til: 

stk. 2 En reserve skal befinde sig på spillerområdet ved banerne under hele turne-
ringskampen. 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 183 

• Imod: 7 

• Blank: 0 

 

25. Forslag til DBwF’s Spilleregler § 40, stk. 1.2 – Aldersgrænsen mellem senior og Old 
Boys og Girls 

1.2.1 Seniorer – omfattende atleter til udgangen af den turneringsæson i hvilken de 
fylder 50 år.  

1.2.2 Old Boys/Girls – omfattende atleter fra det år hvori atleten fylder 50 år.  

Ændres til: 

1.2.1  Seniorer – omfattende atleter til udgangen af det kalenderår i hvilket de fylder 
49 år.  

1.2.2  Old Boys/Girls – omfattende atleter fra det kalenderår i hvilket de fylder 50 
år.  
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Forslaget blev vedtaget 

• For: 174 

• Imod: 5 

• Blank: 9 

 

26. Forslag til bemyndigelse til bestyrelsen 

Som det fremgår af beretningen, ønskes en bemyndigelse fra repræsentantskabet 
hvormed:  

Bestyrelsen bemyndiges til at igangsætte et eller flere pilotprojekter vedrørende al-
ternative medlemskaber af Danmarks Bowling Forbund, for herigennem at øge 
rekruttering af medlemmer.  

 

Bemyndigelsen omfatter: 

Formål:  Øget rekruttering af medlemmer. 

Projektperiode:  21. marts 2020 til det ordinære repræsentantskabsmøde i 
2022. 

Projektområde:  Det enkelte projekt kan dække hele landet, en nærmere af-
grænset landsdel, regioner eller lokalområder centreret 
omkring et eller flere bowlingcentre. 

Kontingentniveau:  Medlemskontingentet og/eller licensgebyret kan i et eller flere 
projekter afvige fra de satser, der fastsættes af forbundets re-
præsentantskab. 

Evaluering:  Projekterne evalueres enkeltvis inden det ordinære repræsen-
tantskabsmøde i 2022. Evalueringerne skal bl.a. have fokus på, 
om det alternative medlemskab har skabt flere medlemmer og 
om tilgangen har haft betydning for den traditionelle klubbow-
ling. 

Offentliggørelse:  Evalueringerne af projekterne offentliggøres på forbundets 
hjemmeside senest samme med materialet til det ordinære re-
præsentantskabsmøde i 2022.  

Implementering:  Hvis et eller flere projekter giver anledning til implementering 
udarbejdes nødvendigt forslag til lovændringer m.v. til vedta-
gelse i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde 
i 2022. 

 

Bemyndigelse blev givet 

• For: 181 

• Imod: 5 

• Blank: 5 
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7. Budget 
 

7.1     Fastsættelse af serieafgift og tilmeldingsgebyr  

Næst formand Hans Græsvig fremlagde tilmeldingsgebyr pr. hold for næste sæson: 

 

mandshold, 6 serier 2.800,00  

6 mandshold, 4 serier 1.800,00 

4 mandshold 1.100,00 

3 mandshold ude/hjemme og pulje     800,00 

3 mandshold mix DBwF Øst     400,00 

Landspokalturneringen - ekstraordinært gratis i 20/21          0,00 

Øst Cup            150,00* 

Jysk/Fynsk turnering            150,00** 

 

*   herefter 30.- pr. kamp fra og med anden runde 

** herefter 10.- pr. puljekamp fra og med anden runde 

 

Forslaget blev vedtaget 

• For: 189 

• Imod: 0 

• Blank: 2 

 

Lars Høberg, LBC: Påpegede, at han finder det principielt forkert, at der ved ungdoms-
stævner er et godkendelsesgebyr. Han vil derfor opfordre bestyrelsen om at se på 
dette. 

Hans Græsvig, næstformand: Svarede, at bestyrelsen godt vil kigge på ungdoms-
stævner.  

  

7.2  Budget 2020 

V/ Næstformand Hans Græsvig og Administrationschef Jan Donde 

Strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund 

Den strategiske masterplan 2018-2021, der bygger på strategiaftalen med Dan-
marks Idrætsforbund, forpligter os på en række indsatsområder i budget for 2020, 
er således budgetlagt udgifter til konkrete indsatsområder. 

Danmark Bowler stævneaktivitet 

Ift. det oprindelige 2020 budget har bestyrelsen i det reviderede budget 2020 im-
plementeret en udgift på 100.000 til en breddeaktivitet a´ la tidligere ”iBowl”. 
Breddeaktiviteten har fundet vej til budgettet som følge af svar på den tidligere til-
fredshedsundersøgelse. Her var der et klart ønske om at skabe mere for bredden. I 
budgettet er aktiviteten navngivet ”Danmark Bowler” (breddeaktivitet). Aktiviteten 
kan og skal ikke sammenlignes med den store eksterne Danmark Bowler kampagne 
der er selvstændigt budgetteret ifm. de strategiske indsatser.  
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I lighed med øvrige aktiviteter må det dog forventes at Corona kan betyde at stæv-
neaktiviteten først gennemføres i 2021 og at det afsatte beløb periodiseres med 
over. 

Motion og ældreklubber 

Som opfølgning på repræsentantskabets beslutning sidste år om optagelse af moti-
ons –og ældreklubber uden krav om licens, er der i det reviderede 2020 budget 
implementeret 10.000.- til Motion & Ældre. Beløbet anvendes ifm. rekrutteringsar-
bejde, drift m.v. ift. dette segment. 

Bowlingportalen 

Bestyrelsen besluttede sidste år at afdække mulighederne for et alternativ til Bow-
lingportalen. De økonomiske sonderinger bygger på en samlet investering hen over 
en treårig periode på ca. 180.000.- 

Kommunikation 

Bestyrelsen besluttede sidste år at opgradere kommunikationsindsatsen. Dels i 
form af en ny hjemmeside. Dels i form af en større indsats på en række kommunika-
tive områder. Kommunikationsudvalget har været i gang et års tid og har 
efterhånden fundet sine ben at gå og stå på.  Udvalgets ressourcer har bl.a. spillet en 
rolle i Corona-kommunikationen og understøtte den kommunikative indsats ift. til 
en række af de strategiske indsatser. 

Personaleomkostninger 

For at sikre flere ressourcer og nye kompetencer til udviklingsarbejdet, besluttede 
bestyrelsen sidste år at ansætte en ny projektleder til to af de strategiske spor. For 
at skabe økonomi til denne løsning blev administrations- og udviklingschefstillingen 
nedbrudt således Jan Donde fortsatte i stillingen som administrationschef. Jan 
Donde har i april meddelt sin opsigelse til snarlig fratrædelse. Opgaverne vil frem-
over blive varetaget af IKC´s sekretariat, der i forvejen administrerer vores 
Klubservice. Økonomihåndteringen vil blive varetaget af IKC Økonomi, der i forve-
jen har en række økonomiske opgaver for DBwF. 

Økonomisk genopretningsplan 

Som det fremgik af gennemgangen af årsregnskab 2019 er DBwF nu kommet igen-
nem den økonomiske genopretningsplan. Det betyder konkret for det reviderede 
2020 budget at bundlinjen blot skal hænge sammen og ikke genererer overskud til 
konsolidering af egenkapitalen. 

På baggrund af de større overskud de første år af genopretningsperioden, vurde-
rede bestyrelsen efter årsresultatet i 2018, at genopretningsplanen kunne reguleres 
som følger: 

• 2018:  115.000 
• 2019:  150.000  
• 2020:   275.000 
• 2021:   100.000 

Estimeret egenkapital i alt ultimo 2021 udgør 1.040.000  
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Med regnskabsresultatet for 2019, er det imidlertid bestyrelsens opfattelse at må-
let ift. genopretningsplanen, nu er nået. Den disponible egenkapital ultimo 2019 
udgør 1.038.420. 

Coronasituationens indflydelse på budget 2020:  

Budgetmaterialet i mappen er udviklet efterår/vinter 2019 og finpudset primo 2010 
inden udsendelsen til repræsentantskabsmødet den 21. marts. Da der er tale om 
samme repræsentantskabsmøde, blot en ny dato i dag, så er budgettet ikke yderli-
gere udviklet i mappen. 

Det betyder imidlertid ikke at verden ikke har ændret sig. 

Coronasituationen får naturligvis også indflydelse på budget 2020. Helt præcis hvor 
meget er endnu for tidligt at gisne om. Vi skal, som næstformanden tidligere sagde, 
hen over efteråret i dialog med vores primære indtægtspartnere DIF og TD og have 
på plads, hvor meget tilskud, der eventuelt skal leveres tilbage og hvor meget tilskud 
der kan periodiseres over i 2021. 

Herudover kan flere aflyste aktiviteter få indflydelse på bundlinjen. Bundlinjen KAN 
derfor potentielt komme til at se anderledes ud, end de 10.000.- vi opererer med i 
overskud nu. 

Se gule markeringer side 111 og 112 

De samlede udgifter til ungdomsarbejdet andrager 230.000.- Fordelt med 75.000 
baseret på budgetforudsætningerne (antal medlemmer) samt 155.000.- til strategi-
arbejdet børn/unge 

Udviklingsaktiviteter 2020 

• Reaktiveringsspor  125.000.- 
• Organisationsspor  180.000.- 
• Børn –og ungespor  155.000.- 
• I alt                            460.000.-  

 

Budgettet, inkl. mandat til bestyrelsen vedrørende Corona-konsekvenser, blev vedtaget: 

• For: 179 

• Imod: 3 

• Blank: 9 
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7.3  Fastsættelse af klubkontingent  

500,00 i grundkontingent for alle medlemsklubber (inkl. 1 mandat) 

500,00 yderligere i klubkontingent for hver 25 licenser; 5-25, 26-50, 51-75, osv. 
(inkl. 2 mandater ekstra og 2 klublicenser, for hvert påbegyndt interval af 25 li-
censer). 

Kontingentet blev vedtaget: 

• For: 167 

• Imod: 8 

• Blank: 8 

 

7.4  Fastsættelse af licens 

Med virkning pr. 1. januar 2021: 

• Uændret licensgebyr på 250,00 

• Uændret prøvelicens på 125,00, ungdom dog gratis prøvelicens (også uæn-
dret) 

• Gebyr for udstedelse af fysisk licenskort udgør 100.-, inkl. forsendelse. 

 

Licensgebyr  blev vedtaget: 

• For: 183 

• Imod: 3 

• Blank: 5 

 

7.5 Forslag til budgetter for de kommende to regnskabsår  

Budget 2021 og 2022 tager afsæt i samme politiske budskaber som i budgetåret 
2020. 

Bestyrelsen anmoder om repræsentantskabets mandat til at tilrette budget 2021 
ift. Coronakonsekvenser (primært DIF og TD relateret tilskud og nødvendige perio-
diseringer). 

Budget 2022 er en prognose. 

 

Afstemning inkl. mandat til bestyrelsen til budgettet vedrørende Corona konsekvenser: 

• For: 177 

• Imod: 0 

• Blank: 8 
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8.  Valg 
 

8.1  Bestyrelsen 

Formand Torben V. Andersen blev genvalgt for 2 år 

 

Bestyrelsesmedlem Kamilla Kjeldsen ønskede ikke genvalg og redegjorde for bag-
grunden, der specielt skulle ses i lyset af en, til tider, hård og ikke respektfuld tone i 
bestyrelse og organisationen i det hele taget. Kamilla Kjeldsen appellerede til alle 
om at være opmærksom på bowlingsportens kultur, takt og tone. 

 

Viktor Verner Gundersen BK Center blev valgt for 2 år. 

 

Maria Bak Gerding ønskede ikke genvalg som suppleant.  

 

Mads Melchiorsen Sporvejene BK blev valgt som suppleant for 1 år  

 

8.2  Ordensudvalg 

Leder Erik Pedersen blev genvalgt for 2 år  

Medlem Johnny Christiansen blev genvalgt for 2 år 

Medlem John Wozny ønskede ikke genvalg. Poul Juhl BK SISU blev valgt som med-
lem for 2 år 

Suppleant Niels Ærboe blev genvalgt for 1 år  

 

8.3 Udvalgsformænd 

Leder Jørgen Botting ønskede ikke genvalg. Arne Frost IF 32 Bowling blev valgt som 
leder for 1 år  

 

Leder af Lovudvalget Leif Makholm blev genvalgt for 2 år  

9.  Valg af revision og kritisk revision 
 

9.1 Revisionen 

Ernst & Young - Ingen valghandling. 

9.2 Kritisk Revision 

Flemming Himmelstrup blev genvalgt for 1 år  

Lone Hjelmeborn blev genvalgt for 1 år  

Suppleant Ebbe Dauer blev genvalgt for 1 år 
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10. Fastsættelse af næste ordinære mødedato 

Formand Torben V. Andersen orienterede om de kommende repræsentantskabsmøde-
terminer: 

• Ordinært repræsentantskabsmøde 2021 afholdes den 20. marts 2021. 

• Ordinært repræsentantskabsmøde 2022 afholdes den 20. marts 2022. 

 

Sted fastlægges af bestyrelsen. 

11. Eventuelt 
Stig Agerbo, SAS: opfordrede alle til at komme med forslag til kommunikationsudvalget, så 
der kan blive en bedre kommunikation i bowling. Samtidig opfodrede han også kommuni-
kationsudvalget til at blive bedre til at kommunikere ud til klubber. Tak for i dag og tak 
fordi I gad at høre på mig, og at I ligesom mig elsker at spille bowling 

Susanne Malmberg, BBK 95: Anmodede bestyrelsen om mere dialog, ikke bare referater. 
Inddrag klubberne. 

Vi bliver nødt til at huske respekt og åbenhed og ærlighed, i stedet for at vi skal fornemme 
et eller andet i et referat. Hvis I vil have ideer, så spørg os. 

Torben V. Andersen, formand: Tak til Jan Donde som har valgt efter mange år som admini-
strationschef at sige sit job op. Din historie er lang og stor i Danmarks Bowling Forbund, 
hvis jeg skulle komme ind på alt det du har opnået, så bliver det en lang, lang aften. Det 
eneste Jan ikke har opnået i Bowling er at blive udtaget til OL, ellers har han stort set op-
nået alt. Bestyrelsen har derfor udpeget Jan Donde til at være medlem af Bowlingens Hall 
of Fame, som det 4. medlem. 

Jan Donde: takkede for udnævnelsen. 

Torben V. Andersen, formand: Afsluttede mødet med at sige tak for nu med Respekt, Dialog, 
Sammenhold og Udvikling. 

 

Dirigenterne nedlagde herefter hvervet og takkede for god ro og orden 

Formanden takkede dirigenterne for indsatsen og mandaterne for fremmødet. Det blev 
en spændende dag 

Herefter afsluttedes mødet med det traditionelle bowlingleve. 

 

 

Sign.  Sign. 

Bente Hansen Steen F. Andersen 

Dirigent Dirigent 

 



 50 Danmarks Bowling Forbunds 
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4. Beretninger 

Beretninger 
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4.1 Bestyrelsens beretning 
v/formand Torben V. Andersen 

Skulle man for lidt over et år siden have kigget ind i året 2020, ville de færreste nok have gæt-
tet på i nærheden af rigtigt. 2020 blev et år, hvor vores hverdag pludselig blev vendt på hoved, 
da Coved-19 i marts ændrede rammerne for bowlingsporten. 

Siden da har vi alle på vores måde været i en situation langt fra vores normale hverdag. Men 
2020 har understreget, at sammenhold på rigtig mange områder, er det, der driver bowling-
sporten videre. Det skal vi tage med os ind i 2021. 

Lige nu venter alle på hvad der sker med restriktionerne. De står alle til at udløb den 28. fe-
bruar 2021. 

Vi må nok forbedrede os på, at en stor del af restriktionerne forlænges yderligere i den komme 
uge 8.  

Den 26. februar er der i DIF orienteringsmøde om Covid-19 og pandemiens betydning for 
idrætten i den kommende måneder.  

Bestyrelsens beretning opdateres efter orienteringsmødet og vil være tilgængelig i denne re-
præsentantskabsmappe primo uge 8. 

Det er nok ikke realistisk, at forsamlingsforbuddet forhøjes til 100 personer inden den 20. 
marts 2021. Muligheden for at mødes minimum 100 personer er et absolut nødvendigt for, at 
repræsentantskabsmødet kan gennemføres den 20. marts 2020. 
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4.2  Orientering vedrørende strategiske spor 
v/ Projektleder Tina Kirsten Andersen 

Orientering omhandler de to spor:  

• Reaktivering af tidligere voksenmedlemmer 
• Organisationsstruktur, ledelse og klubudvikling 

 

Spotkurser 

Som en del af reaktiveringsindsatsen er der et fokus på at udbyde kursusaktiviteter for atleter, 
trænere og klubledere. 

2020 blev skudt i gang og vi havde fået sat kurserne klar i kalenderen.  

I samarbejde med Jimmy Mortensen blev der udviklet materiale til spotkurset seniortræf, og 
i januar og februar blev der afholdt Seniortræf i hhv. Viborg og Rødovre. Der var stor opbak-
ning til kurserne hvor i alt 36 deltog. Det var planen at vi skulle have udbudt kurset flere steder 
i 2020.  

Vi nåede også at udbyde spotkurset ”Kuglereaktion og Olieprofiler” i samarbejde med Jesper 
Agerbo. Da der blev åbnet for tilmelding til kurset, blev det hurtigt fyldt. Kurset skulle være 
afholdt den 12. marts, men da Statsministeren lukkede landet ned den 11. marts, måtte vi ud-
skyde kurset. Det lykkedes os at afholde kurset i starten af november med 28 deltagere. 

Vi havde også planer om at afholde kurser for klubledere, men det må vente til 2021.  

Undersøgelser 

I skrivende stund er der udsendt to undersøgelser angående reaktiveringsindsatsen. En mål-
rettet de reaktiverede medlemmer og en målrettet klubberne. 

Tilfredshedsundersøgelse målrettet reaktiverede medlemmer skal belyse hvad der har fået 
de reaktiverede medlemmer tilbage i sporten samt deres tilfredshed med at være startet igen. 

Undersøgelsen målrettet klubberne skal give et billede af hvordan det går med reaktivering-
sindsatsen i klubberne samt hvordan der arbejdes med reaktivering i klubberne.  

De gode erfaringer i klubberne samt resultaterne fra begge undersøgelser, vil blive brugt til at 
styrke indsatsen ift. reaktiveringsindsatsen. 

Klubbesøg og tilbud om klubudvikling 

Ligesom 2018 og 2019 er der blevet stillet konsulenttimer til rådighed for klubberne. Der har 
været tilbud til alle klubber om klubudvikling. Jeg har været på besøg hos klubber og lavet 
klubudviklingsforløb, og været rundt og besøge klubber.  

Danmark Bowler 

En af de helt store indsatser vi har arbejdet meget på i år er Danmark Bowler kampagnen. 
Denne kampagne er en rekrutterings- og brandingkampagne. Kampagnen skulle være holdt i 
starten af 2021 – men tiden har ikke været til at lave store rekrutteringskampagner. Derfor 
er kampagnen nu rykket til uge 40-46 (4. oktober – 21. november) 2021. 
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2021 byder på mere af det 2020 satte en stopper for 

Vi glæder os til at kunne afholde Danmark Bowler i 2021. Hele set-uppet med rekrutterings-
materiale og kurser der understøtter rekrutteringskampagnen ligger klar. 

Kampagnen vil forløbe således: 

• Uge 41: reaktiverede 
• Uge 42: Familier 
• Uge 43: Familier (efterårsferien) 
• Uge 44: Børn og unge 
• Uge 45: voksne 
• Uge 46: Pensionister 

 

Jeg glæder mig til at komme på besøg i flere klubber og inspirere til klubudviklingsforløb med 
fokus på rekruttering og fastholdelse – herunder reaktivering af tidligere medlemmer. Disse 
forløb kunne f.eks. være med fokus på at blive klar til rekruttering gennem Danmark Bowler 
kampagnen. 

Herudover vil Mads og jeg lægge op til at flere klubber går sammen, netværker og laver lokale 
aktiviteter for jeres medlemmer på tværs af klubber lokalt i jeres centre. 

Desuden vil vi fortsætte med at udbyde kurser til udøvere, trænere og klubledelse. 

Sidst men ikke mindst vil vi lave en tilfredshedsundersøgelse samt evaluere den samlede re-
aktiveringsindsats inden vi starter op på en ny strategiperiode 2022-2025. 
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4.3 Orientering, Børne og unge gruppen 
v/børn og ungekonsulent Mads Svendsen-Tune 

Generelt 

Vi har set en medlemsfremgang fra 522 til 619 børn og unge. Det tyder altså på at kurven er 
ved at vende den rigtige vej i forhold til medlem på børn og unge området. Det tyder på at vi 
gør noget rigtigt, som vi kan styrke fremadrettet. Så i 2021 skal vi blive endnu bedre til det vi 
er gode til, og forsøge at udbygge vores indsatser så vi kan være noget for alle de børn og unge 
der synes bowling er interessant. 

I forhold til afholdelse af aktiviteter i 2020 var vi desværre hårdt ramt af Corona udfordringer. 
Det har haft betydning for afholdelse af aktiviteter i form af bl.a. kurser, netværk, ran-
kingstævner, skole OL lokalstævner og meget andet. Det håber vi vil ændre sig hurtigst muligt, 
så vi i 2021 kan få et levende år, fuldt af aktiviteter for børn og unge i bowlingsporten. 

Skole OL 

Skole OL i 2020, blev som så meget andet ramt af Corona restriktioner, hvilket betød at ikke 
alle lokalstævner blev afholdt. Coronasituationen har også betydet at der bliver færre lokal-
stævner og lokalstævnearrangører i 2021. 

Der vil i 2021 blive inkluderet undervisningsforløb igennem skole OL, det vil vi benyttet til at 
skyde parasport samarbejdet i gang. Så to prøveklubber, har sagt ja til at prøve formatet af, så 
vi kan skrue op hvis det fungerer i 2022.  

Skole OL vil fremadrettet få en endnu større rolle i arbejdet med børn og unge i bowlingspor-
ten. Skole OL har indtil videre været en rigtig fin branding platform for bowlingsporten, nu 
skal vi have skruet mere rekrutteringsknappen. Skole OL som det er i dag skal foldes mere ud, 
så vi for alvor for udnyttet den store platform det er. Vi får rigtigt mange børn ind igennem 
skole OL-klubberne, nu skal vi blive endnu bedre til at få en mindre del af dem ind flere gange. 
Det skal eksempelvis gøres ved at få vinderen af lokalstævne ned til træning op imod finalen, 
ligesom der skal udbydes undervisningsforløb igen i efteråret. Skole OL skal i det hele taget 
leve hele året rundt. Yderligere vil der være en endnu tættere kontakte og sparring imellem 
skole OL-klubberne og konsulenten på børn og unge området. Dette for at styrke disse klub-
ber så godt som muligt i deres rekrutteringsarbejde i forbindelse med skole OL. Der vil 
ligeledes blive faciliteret et endnu stærkere netværk skole OL klubberne imellem, så disse kan 
dele viden og erfaringer. 

Netværk for børn og unge arbejde 

Vi vil i løbet af 2021 skabe et forum for børn og unge klubber, der har lyst til at udvikle deres 
arbejde. Der vil blive arrangeret netværksmøder, hvor der vil være spotkursus inspiration til 
arbejde med børn og unge. Vi vil sørge for at de nye gode ideer, kommer ud til hele sporten, så 
vi kan styrke hinanden og arbejde så effektivt som muligt. Vi skal have ungdomsklubberne så 
tæt på hinanden som muligt, så vi kan arbejde sammen på tværs af klubber, og skabe en høj 
grad af sammenhæng for de børn og unge der er i de enkelte klubber.  
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4.4 Den elitære orientering 
v/sportschef Lotte Olsen 

I det forgangne år blev der desværre ikke afviklet nogen mesterskaber grundet Covid-19. EYC 
2020 blev aflyst og de 2 x senior EM samt Single VM blev udskudt til 2021.  

Specielt det at EYC 2020 først blev udskudt for senere at blive helt aflyst, var til stor ærgrelse 
for hele forbundet idet de unge mennesker, der var udtaget havde glædet sig meget til at 
skulle repræsentere de rød/hvide farve ved EYC 2020 i Tilburg, Holland. 

På skrivelsestidspunktet af dette indlæg vides det endnu ikke om de forskellige mesterskaber 
vil blive en realitet i 2021, men jeg håber det og dertil håber jeg, at der atter bliver åbnet op 
for turnerings bowling rundt omkring i verden, således vores atleter atter kan komme ud og 
konkurrere. 

Mesterskaber i 2021 er sat til følgende terminer 
• D. 25/3-4/4-2021 afvikles EYC 2021 i Tilburg, Holland 
• D. 2-13/6-2021 afvikles EM for damer i Aalborg, Danmark 
• D. 11-22/8-2021 afvikles EM for herrer i Helsinki, Finland 
• Oktober 2021 afvikles single VM i Kuwait (datoer endnu ikke officielt) 
 

Jeg krydser fingre for at alle fire ovenstående mesterskaber vil blive afholdt i 2021.  

Fælles VM 

 som skulle have været afholdt i oktober 2021 i Kuwait, er grundet afholdelse af Single VM i 
2021 udskudt til oktober 2022. 

Grundet Covid-19 var vi i 2020 nødsaget til at tænke anderledes – vi måtte jo ikke bowle i dele 
af 2020 – så i stedet blev der arrangeret lidt forskellige online forløb med atleter samt trænere. 
Dette kunne fx være fysisk trænings sessions for ungdomsatleterne med Coach Mølbach, ud-
dannelse i kompetencehjulet for trænerne med Team Danmark Sportspsykolog Astrid 
Becker-Larsen samt teori og coachingsamtaler for seniorerne.  

Fysisk test hos Team Danmark 

Her blev vores første test aflyst pga. Covid-19, men vores topatleter fortsatte deres fysiske 
træning og ultimo 2020 lykkedes det at få gennemført en test, hvilket resulterede i at vores 
topatleter præsterede over forventning. 

Udvidelse af det teknologiske set up 

Her har vi i de senest par år haft glæde af det analytiske udstyr Specto, som kan analysere kug-
lens adfærd ned ad banen og dertil har vi arbejdet med at få videoanalyseprogrammet DartFish 
ordentligt op at køre. Vi har manglet de rette webcams og til at hjælpe os med at finde dem, 
har vi fået hjælp fra el-firmaet EL:CON, så forhåbentligt virker DartFish optimalt primo 2021. 

På sigt er det hensigten at de to videoanalyseprogrammer skal kunne kobles sammen, således 
det bliver lettere at analysere, hvorledes de forskellige atleter skal korrigeres for at få det 
rette output. Til at hjælpe os med denne sammenkobling har vi ansøgt om en del timer i 2021 
hos Team Danmarks præstations ingeniør- samt analytiker. 

Det var den korte version af året 2020 – håber 2021 vil blive mere turneringsrigt. 



 57 Repræsentantskabsmøde 2021 

4.5 Landsaktivitetsudvalgets beretning 
v/udvalgsformand Charlotte Leen 

Når vi ser tilbage på tiden siden vi sad her sidst, har det været en bemærkelsesværdig tid, både 
i privat-, arbejds- og sportslivet, det har været og er en tid som vi sent vil glemme. 

Corona vendte op og ned på kort sagt alting og de forskellige udvalg blev udfordret. DM, Øst 
og Vest udvalgene har måtte flytte turneringskampe og suspendere eller aflyse diverse me-
sterskaber og stævner. Selv om der har været udfordringer i forbindelse med Corona, så er 
det lykkes at få løst det med godt samarbejde de forskellige udvalg i mellem. 

Corona har været skyld i mange ændringer i aktivitetsplanen som alle udvalg arbejder efter. 
Udenlandske stævner og mesterskaber blev aflyst på stribe. Forsamlingsforbud og andre re-
striktioner lukkede bowlingsporten ned. Bowlinghallerne måtte lukke midlertidigt, nogle 
måtte nogle bowlinghaller måtte dreje nøglen om.  

Den årlige Øst/Vest match for både senior og ungdom blev aflyst. Udvalgene måtte til at æn-
dre turneringen.  Turneringen blev presset mere og mere sammen. Corona har krævet utrolig 
mange timers arbejde fra de frivillige i diverse udvalg, for at få tingen til at køre, det håber jeg 
de enkle klubber sætter pris på. Det vi måtte i går, må vi ikke i dag, det har været hverdagen 
med restriktionerne. Ja det har ikke været de nemmeste arbejdsbetingelser for vores udvalg 
og udfordringerne med Corona kommer desværre til at følge os nogen tid i nu.  

Aktivitetsplanen bliver planlagt for hver sæson. Fra januar måned begynder vi at arbejde med 
et nyt online system der gør det noget nemmere for alle udvalg der arbejder med aktivitets-
planen. Med det nye system bliver det meget nemmere at få puslespillet til at gå op i en højre 
enhed. Derudover kan de forskellige udvalg bruge systemet til deres årshjul. 
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4.6 DM-udvalgets beretning 
v/udvalgsformand Kim T. Andersen 

Beretning ikke modtaget 
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4.7 Ordensudvalgets beretning 
v/udvalgsformand Erik Pedersen 

Ordensudvalget har ikke modtaget sager til behandling i 2020. 
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4.8 Disciplinærudvalgets beretning 
v/udvalgsformand Arne Frost 

Vi har haft en enkelt sag, angående en dommer der har ladet sig påvirke af andre, hvor vi har 
givet dommeren en skriftlig advarsel. vi har desværre også konstateret, at dommer mener at 
de er berettiget til at give dispensationer, i forskellige forhold, såsom klubdragter, og lig-
nende, Der har også været indberetninger hvor dommeren ikke har fået licens nr. på de spiller 
indberetningen handler om, 

Det skulle måske gøres tydeligt for klubberne og dommerkorpset, hvem der kan give dispen-
sationer, og hvad dommerens rolle er. 
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4.9 Lovudvalgets beretning 
v/udvalgsformand Leif Makholm  

Nu er 2020 overstået. Det har været et mærkeligt år for idrætten og dermed også for bowlin-
gen. Men der skal alligevel afgivet beretning fra forbundets udvalg, så hermed beretningen fra 
lovudvalget. 

Jeg vil begynde med at takke for at jeg ved repræsentantskabsmødet i 2020, blev udnævnt til 
årets leder. Det er jeg beæret over. 

I 2020 har lovudvalget kun bestået af en leder, og ikke andre medlemmer. Flere personer er 
blevet spurgt og det blev også nævnt på sidste repræsentantskabsmøde, at det vil være dejligt 
med et lidt større udvalg. 

I løbet af året er der primært arbejdet med opfølgning af sidste års store gennemgang af for-
bundets samlede regelsæt. De ændringsforslag der blev vedtaget på repræsentantskabs-
mødet, er indført og der er foretaget yderligere redaktionelle ændringer. 

I perioden har udvalget behandlet henvendelser fra forbundets bestyrelse og øvrige udvalg, 
når disse ønskede forbundets regler (eller mangel på samme) fortolket. Henvendelserne har 
blandt andet været om klubskifte i karantænefri periode, reglerne for op-/nedrykning af spil-
lere, brug af talkum og kuglernes på bowlingkugler, balancehuller og om ”snorebowling”. Ved 
behandling af disse henvendelser er der set på forbundets regler, men lige så meget på de in-
ternationale regler, og andre nationale forbunds regler. Henvendelserne er blevet besvaret til 
viderebehandling i de respektive udvalg. 

Som noget nyt har bestyrelsen ønsket at lovudvalget skal være ansvarlig for at gennemgå 
medlemsklubbers vedtægter, både ved optagelse og ved ændringer, jf. Lovregulativ I: Opta-
gelse af medlemsklubber, deres rettigheder og pligter, § 7. Som følge heraf er der gennemgået 
vedtægter for et par klubber. 

Hermed overgives beretningen fra lovudvalget til repræsentantskabet. 
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5. Regnskab 2021 

Regnskab 2021 
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5.2 Påtegninger 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for Danmarks Bowling For-
bund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af forbundets aktivi-
teter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, 
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis.  

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegø-
relse for de forhold, beretningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.  

 

Brøndby, den xx. februar 2021 

Bestyrelsen: 

     
     
     
     
Torben V. Andersen  Hans Græsvig  Victor Verner Gundersen 
Formand  Næstformand  Medlem 
     
     
     
     
Ole Kristensen  Charlotte Leen  Martin Guldager 
Medlem  Medlem  Medlem 
     
     
     
Torben Rasmussen 
Medlem 
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5.3 Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til bestyrelsen i Danmarks Bowling Forbund 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Bowling Forbund for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af forbundets aktivi-
teter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, 
idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregn-
skabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revi-
sorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte 
resultatbudget. Budgettallene har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt 
at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet reali-
stisk alternativ end at gøre dette.   
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  

 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, 
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne 
for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinfor-
mationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomi-
ske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om re-
vision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig 
revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisio-
nen. Herudover:  

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som re-
aktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation for-
årsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet 
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vild-
ledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud-
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at 
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol.   

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, 
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udar-
bejdet, er rimelige.  

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der 
kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, 
at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er op-
nået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold 
kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.  

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-
under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende 
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
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Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-
gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplys-
ninger i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 
og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-
stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af-
taler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af års-
regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der 
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-
kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standar-
derne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af 
sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love 
og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision 
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositio-
ner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kri-
tiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

København, den 19. februar 2021 

ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

 
Ulrik B. Vassing 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne32827 

 
Rasmus Friborg Andersen 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne44147 
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5.4 Oplysninger om forbundet 
 

 

 

 

 

 

Danmarks Bowling Forbund 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

 

Telefon: +45 43 26 29 11 

Hjemmeside: www.bowlingsport.dk 

CVR-nr. 33 79 92 17 

Bestyrelse 
Torben V. Andersen 

Hans Græsvig 

Ole Kristensen 

Charlotte Leen 

Victor Verner Gundersen 

Martin Guldager 

Torben Rasmussen 

Revisor 
Ernst & Young  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Bank 

Sydbank 

Momsregistrering 

Danmarks Bowling Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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5.5 Ledelsesberetning, årsrapport 2020 

 

Danmarks Bowling Forbund kom ud af 2020 med et overskud på 1.217.561 kroner. 

I beløbet er medtaget skyldigt beløb til Team Danmark på 378.001 kroner. 

Årsresultatet er 1.207.561 kroner højere end budgetteret. På grund af Coved-19 pandemien 
er årets resultat atypisk. Siden 11. marts og første Lock Down af Danmark, er mange sportslige 
aktiviteter udskudt eller helt aflyst og mange udviklingsinitiativer er udskudt til senere. I de-
cember 2020 ramte den anden og nuværende Lock Down af Danmark. 

På indtægtssiden er tilskud fra Team Danmark i 2020, reduceret med 378.011 kroner og det 
skyldes primært aflysning af EM for henholdsvis herrer, damer og ungdom på grund af Covid-
19 pandemien. Ligeledes ses en afvigelse på 7,71% i forhold til budgetteret licensindtægter i 
2020. Det svarer til et fald på cirka 6,19% i forhold til licensindtægterne i 2019. Øvrige ind-
tægter er stort set realiseret som budgetteret. 

På udgiftssiden har der været underforbrug i forhold til den sportslige organisation, brede og 
udvikling, børn og unge gruppen, aktivitetsudvalg, repræsentantskabsmøde, bestyrelses-
møde og administration. Primært som følge af Covid-19 pandemien. 

Der har ligeledes været mindre udgifter til Bowlingportalen end budgetteret, idet der udover 
ændringen af processen for køb af licens, ikke er indgået aftale med leverandør om udviklin-
gen af Bowlingportalen, eller aftale om alternativ til Bowlingportalen. 

Lønudgifterne er lavere end budgetteret som følge af den nye administrative organisering 
gennem 2020. 

Medarbejdere 

Som en del af Danmarks Bowling Forbunds nye administrative organisering, er der tiltrådt en 
ny udviklingskonsulent pr. 1. september 2020. Administrationschefen er fratrådt pr. 31. okto-
ber 2020. Stillingen er ikke genbesat. 

Prøvelicenser 

Der er i 2020 udstedet 64 førstegangslicenser til børn og unge uden beregning. Beløbet svare 
til en manglende indtægt på 12.500 kroner. Det er i 2020 udstedet til 101 førstegangslicenser 
til seniorer á 125 kroner. Beløbet svarer til en manglende indtægt på 12.625 kroner. 

I den samlede licensomsætning indgår de 25.125 kroner. Beløbet er dog samtidig udgiftsført 
som rekrutteringsomkostning. 

Økonomihåndtering 

Den daglige økonomihåndtering har været varetaget af IKC Økonomi. Der her, også i 2020 
været tale om et stabilt og konstruktivt samarbejde mellem Danmarks Bowling Forbund og 
IKC Økonomi. 

Resultatdisponering 

Resultatdisponeringerne fra 2019 på i alt 255.000 kroner til understøttelse af de strategiske 
spor, smileyordning, kompetenceudvikling og pilotprojekt for nyt konkurrencesetup, er ikke 
anvendt i 2020 på grund af Covid-19 pandemien. Hensættelserne fra 2019 videreføres til 
2021 og efterfølgende år. 

Danmarks Bowling Forbund  
Årsrapport 2020 
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Bestyrelsen forslår 219.650 kroner overført til konsolidering af egenkapitalen. Endvidere 
henlægges 600.000 kroner til dækning af manglende holdtilmeldingsgebyr i henholdsvis 2021 
og 2022 med 300.000 kroner pr. år. 150.000 kroner henlægges til IT-udvikling. 150.000 kro-
ner henlægges til initiativer i forhold til de strategiske spor. 100.000 kroner henlægges til 
bredde aktiviteter. 

Budget 2021 

Efter repræsentantskabsmødets vedtagelse af 2021 budgettet på det ordinære repræsen-
tantskabsmøde den 8. august 2020, har bestyrelsen revideret budgettet i overensstemmelse 
med den viden, der er tilgået siden. Herunder implementering af den nye administrative orga-
nisering. Bestyrelsen er bevidst om, at anden Lock Down af Danmark i væsentlig grad kan eller 
vil betyde en ikke uvæsentlig afvigelse fra det reviderede budget2021, afhængig af nuvæ-
rende og/eller kommende restriktioner. 

Budget 2022 og budgetprognose 2023 

Bestyrelsen fremlægger forslag til budget 2022 og budgetprognose for 2023. Bestyrelsen er 
bevidst om, at anden Lock Down af Danmark i væsentlig grad kan betyde en ikke uvæsentlig 
usikkerhed for budget 2022 og i nogen grad for budgetprognosen 2023. Bestyrelsen håber på 
en ”normalisering” af bowlingsportens mange aktiviteter gennem 2021 og begyndelse af 
2022. 

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2020 

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet 
forhold, som vurdere at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapport.  

Danmarks Bowling Forbund 

Bestyrelsen 
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5.6 Anvendt regnskabspraksis 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. september 
2010, kapitel 4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets 
ressort, som modtager af tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.  

Årsregnskabet for 2020 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Resultatopgørelse 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen ind-
regnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-
flyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver 
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Periodisering  

Væsentlige indtægter og udgifter periodiseres på balancedagen.  

Balancen 

Tilgodehavender  

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til pålydende værdi. Vær-
dien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.  

Gældsforpligtelser  

Gæld måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til nominel værdi.   
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5.7 Resultatopgørelse 
 

 

Årsregnskab 1. januar – 31. december    

Resultatopgørelse 
    

  

 
 Budget  

 Note 2020 2020 2019 
Indtægter     

     
Tilskud, Danmark Idrætsforbund  2.372.000 2.374.000 2.374.000 

Tilskud, Team Danmark  882.003 1.260.000 1.254.903 

Klubkontingent  182.000 180.000 166.500 

Licensindtægter  835.000 905.000 890.407 

Andre indtægter  10.987 0 29.877 

Holdtilmeldingsgebyr  597.200 630.000 632.715 

Tilskud Kulturministeriet  12.988 13.000 12.488 
     
Indtægter, i alt  4.892.798 5.362.000 5.360.890 
     
Omkostninger     

     
Sportslige aktiviteter:     

     
Sportslig organisation 1 -545.857 -1.225.000 -1.102.777 

DM udvalget 2 -18.803 -34.000 -19.516 

Landsaktivitetsudvalget  -59 -50.000 -36.303 

Børn & Unge 2 -49.739 -230.000 -73.053 

DBwF Vest 2 -34.008 -75.000 -40.469 

DBwF Øst 2 -14.690 -70.000 -59.716 

Motions og ældreudvalg 2 -6.019 -10.000 -1.902 
     
  -669.175 -1.694.000 -1.333.736 
     
Fastholdelse og rekruttering:     

     
Bredde og udvikling 3 -47.585 -430.000 -81.660 
     
  -47.585 -430.000 -81.660 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december    

Resultatopgørelse (forsat) 
    

  

 
 Budget  

 Note 2020 2020 2019 
Kommunikation og uddannelse:     

     

Kommunikationsudvalget  -4.752 -40.000 -16.491 

Bowling Portalen  -37.997 -80.000 -15.098 

Træneruddannelse  16.290 -21.000 -17.381 

Dommeruddannelse  -396 -5.000 -4.745 

Lederuddannelse  0 -5.000 0 

Bowlingskoler  -870 -20.000 3.687 
     

  -27.725 -171.000 -50.028 
     

Ordensudvalget  -567 0 0 

Disciplinærudvalget  0 -1.000 -300 

Lovudvalget  0 -1.000 -500 
     

  -567 -2.000 -800 
Mødeomkostninger og administration:     

     

Bestyrelsesomkostninger og rep. møde  -173.022 -185.000 -167.265 

Administration 4 -700.456 -745.000 -628.808 

Personaleomkostninger 5 -2.056.707 -2.125.000 -2.144.535 
     

  -2.940.608 -3.055.000 -2.940.608 
     

Omkostninger i alt  -3.675.237 -5.352.000 -4.406.832 
     

Årets resultat  1.217.561 10.000 954.058 

     

Resultatdisponering     

Overført til disponibel egenkapital  217.561 10.000 699.058 

Overført til henlæggelser 7 1.000.000 0 255.000 
     

Årets resultat  1.217.561 10.000 954.058 

Danmarks Bowling Forbund  
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5.8 Balance 
 

 

Årsregnskab 1. januar – 31. december    

Balance 
    

 Note  2020 2019 
AKTIVER     
     
Tilgodehavender     

Forudbetalinger   21.116 52.389 

Diverse debitor og mellemregninger   116.792 35.565 

Aconto   15.948 9.944 
     
Tilgodehavender i alt   153.856 97.898 
     
Likvide beholdninger   4.099.562 3.031.078 
     
AKTIVER I ALT   4.253.418 3.128.976 

     
PASSIVER     
     
Egenkapital 6    

Egenkapital, disponibel, primo   1.038.420 339.362 

Årets resultat, jf. resultatdisponering   217.561 699.058 
     
Egenkapital, disponibel, ultimo   1.255.981 1.038.420 
     
Egenkapital, fond, primo   64.855 65.200 

Årets resultat, jf. note 9   -420 -345 
     
Egenkapital, fond, ultimo   64.435 64.855 
     
Henlæggelser 7  1.255.000 255.000 
Henlæggelser i alt   1.255.000 255.000 
     
Egenkapital i alt   2.575.416 1.358.275 
     
Gældsforpligtelser     

Danmarks Idrætsforbund   234.110 232.217 

Forud modtaget indtægter   557.770 983.816 

Feriepengeforpligtelse, kortfristet   104.942 189.210 

Feriepengeforpligtelse, indefrosset   187.987 74.449 

Kreditorer   593.193 291.009 
     
Gældforpligtelser i alt   1.678.002 1.770.701 
     
PASSIVER I ALT   4.253.418 3.128.976 

     
Eventualforpligtelser 8    

Ungdomsfond 9    
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5.9 Noter 
 

Årsregnskab 1. januar – 31. december    

Noter 
   

  

 
 Budget  

  2020 2020 2019 
     

1 Sportslig organisation    

     
 Talentudvikling -24.148 -50.000 -50.119 

 Elitecentre -99.791 -120.000 -105.034 

 Træner/sportschef omkostninger -89.265 -130.000 -93.764 

 Træner/leder uddannelse -28.413 -50.000 -31.289 

 Samlinger/konkurrencer/mesterskaber -282.287 -789.300 -706.177 

 Omkostninger TD specialister -51 -20.000  -
9.005  Materialer -21.902 -65.700 -107.389 

  ..  .. 
  -1.102.777 -1.225.000 -1.102.777 
     

2 Sportslige aktiviteter    

     
 DM Udvalget:    

     
 Old Boys/Girls mesterskaber -6.631 10.000 1.308 

 DM Trio 3.014 -4.000 12.952 

 DM Single/double 5.384 20.000 9.998 

 DM Mixdouble 4.800 0 -4.772 

 Drift – DM Udvalget -3.690 -10.000 -5.000 

 Landspokalturneringen 0 -3.000 -3.792 

 Liga -2.781 -3.000 -8.919 

 Drift DT Udvalget 0 0 -9.103 

 UDM -10.049 -20.000 -5.627 

 Ungdomsligaen -8.850 -24.000 -6.561 

     
  -18.803 -34.000 -19.516 
     
 Børn/Unge Gruppen:    

     
 Drift – Ungdomsudvalget -2.834 0 -836 

 LP Ungdom 0 0 -625 

 Årets ungdomsbowler -400 0 -118 

 U-ranking -12.736 -7.000 -9.770 

 Øst/Vest match -1.681 -60.000 -31.376 

 Børn og uge strategispor -32.088 -155.000 -30.329 
 UDM Siteevents 0 -10.000 0 
     
  -49.739 -230.000 -73.053 
     

Danmarks Bowling Forbund  
Årsrapport 2020 
  



 78 Danmarks Bowling Forbunds 

 

Årsregnskab 1. januar – 31. december    

Noter  
   

  

 
 Budget  

  2020 2020 2019 
     

2 Sportslige aktiviteter (forsat)    

     
 DBwF Vest:    

     
 Sportslige aktiviteter – DBwF Vest -20.250 -75.000 -26.584 

 Drift – DBwF Vest -13.758 0 -13.885 

     
  -34.008 -75.000 -40.469 

     
 DBwF Øst:    

     
 Sportslige aktiviteter – DBwF Øst -7127 -70.000 -55.138 

 Drift – DBwF Øst -7.563 0 -4.578 
  ..  .. 
  -14.690 -70.000 -59.716 
     
 Sportslige aktiviteter i alt  -117.240 -409.000 -192.754 

     
3 Bredde og udvikling    

     
 I-Bowl 0 -100.000 0 

 Prøvelicenser -26.609 -25.000 -37.250 

 Udviklingsaktivitet -1.136 

+ 

0 -13.584 

 Reaktivering strategispor -6.625 -110.000 2.623 

 Organisation strategispor -13.215 -195.000 -33.449 
     
  -47.585 -430.000 -81.660 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december    

Noter  
   

  

 
 Budget  

  2020 2020 2019 
     

4 Administration    

     
 Medaljer 50 0 -339 

 Kørselstilskud -104.868 -180.000 -175.045 

 Husleje -124.895 -110.000 -67.125 

 Regnskabsmæssig assistance -133.528 -135.000 -112.630 

 Sekretariat assistance -167.639 -135.000 -108.733 

 Juridisk bistand -646 -5.000 -1.802 

 Annoncer -1.244 0 -2.687 

 Kontorhold, tryksager og porto -6.303 -15.000 -9.113 

 IT, service, vedligehold og småanskaffelser -33.595 -45.000 -43.366 

 Telefon og internet -17.572 -15.000 -12.114 

 Gaver og repræsentation -10.474 -5.000 -7.884 

 Kontingenter og abonnementer -17.003 -25.000 -17.136 

 Transportomkostninger 

 

-7.405 -10.000 -2.314 

 Forplejning -1.769 -5.000 -6.663 

 Renter og gebyrer -40.716 -30.000 -36.288 

 Forsikringer -30.689 -30.000 -25.569 
  -2.160 0 0 
     
  -700.456 -745.000 -628.808 
     

5 Gager og sociale ydelser    

     
 Administration og udviklingsafdeling -875.773 -1.050.000 -921.761 

 Sportslig organisation -988.640 -1.075.000 -1.013.057 

 Sociale ydelser og pension -164.024 0 -148.666 

 Feriepengeregulering -29.270 0 -61.051 

     
  -2.056.707 -2.125.000 -2.144.535 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december    

Noter  
   

  

 
   

     
6 Egenkapital    

     
 Årets resultat disponeres 2019 som følger:    

 150.000 kroner til en pulje, der skal understøtte initiativer ift. de strategiske spor. 

 75.000 kroner overføres til Smileyordning 

 20.000 kroner overføres til Kompetenceudvikling 

 10.000 kroner overføres til Pilotprojekt ifm. nyt konkurrencesetup 

 699.058 kroner overføres til konsolidering af egenkapitalen 

   

 Årets resultat disponeres 2020 som følger: 
 600.000 kroner henlægges til dækning af manglende  holdtilmeldingsgebyr i  

  2021 & 2022 med t kr. 300 pr. år. 

 150.000 kroner henlægges til IT-udvikling 

 150.000 kroner henlægges til initiativer ifølge de strategiske spor. 

 100.000 kroner henlægges til bredde aktiviteter. 

 219.659 kroner overføres til konsolidering af egenkapitalen 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december    

Noter  
   

   2020 2019 

     
7 Henlæggelser    

     
 Henlæggelse primo, Strategiske spor  150.000 0 

 Henlæggelse tilgang  150.000 150.000 

 Henlæggelse afgang  0 0 

     
 Henlæggelser ultimo  300.000 150.000 

     
 Henlæggelser primo, Smileyordning  75.000 0 

 Henlæggelse tilgang  0 75.000 

 Henlæggelse afgang  0 0 

     
 Henlæggelser ultimo  75.000 75.000 

     
 Henlæggelser primo, Kompetenceudvikling  20.000 0 

 Henlæggelse tilgang  0 20.000 

 Henlæggelse afgang  0 0 

     
 Henlæggelser ultimo  20.000 20.000 

     
 Henlæggelser primo, Pilotprojekter nyt konkurrencesetup 10.000 0 

 Henlæggelse, tilgang  0 10.000 

 Henlæggelse, afgang  0 0 

     
 Henlæggelser ultimo  10.000 10.000 

     
 Henlæggelser primo, Bredde aktiviteter  0 0 

 Henlæggelse, tilgang  100.000 0 

 Henlæggelse, afgang  0 0 

     
 Henlæggelser ultimo  100.000 0 

     
 Henlæggelser primo, IT-udvikling  0 0 

 Henlæggelse, tilgang  150.000 0 

 Henlæggelse, afgang  0 0 

     
 Henlæggelser ultimo  150.000 0 

     
 Henlæggelser primo, Holdtilmeldingsgebyr 2021-2022 0 0 

 Henlæggelse, tilgang  600.000 0 

 Henlæggelse, afgang  0 0 

     
 Henlæggelse ultimo  600.000 0 

     
 Henlæggelser i alt  1.255.000 255.000 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december    

Noter  
   

  

 
   

     
8 Eventualforpligtelser    

     
 Forbundet har overfor Jydsk Emblem Fabrik A/S forpligtet sig til at købe medaljer m.v. for 

 kr. 145.482 

     

     

9 Ungdomsfond    

   2020 2019 

 Resultatopgørelse    

     
 Bankrenter  -420 -345 
     
 I alt  -420 -345 
     
 Årets resultat  -420 -345 

     

     

   2020 20196 

 Balance    

     
 Aktiver    

 Sydbank  64.435 64.855 
     
 Aktiver i alt  64.435 64.885 

     
     

 Passiver    
 Egenkapital, primo  64.855 65.200 

 Årets resultat  -420 -345 

 Egenkapital i alt  64.435 65.200 
     
 Passiver i alt  64.435 64.855 
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5.10 Kritisk revisions påtegning 
v/Lone Hjelmeborn & Flemming Himmelstrup 

Kritisk revision for 2020 udført i Brøndby den xx.xx.2020 

 

P.t. har det ikke været muligt at gennemfører kritisk revision som følge af Covid-19 pande-
mien og det gældende forsamlingsforbud på 5 personer. 

Kritisk revision gennemføres så snart dette er muligt. 
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6.1 Redaktionelle ændringer siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde 

I henhold til forbundets love § 9, stk. 4.1 er følgende redaktionelle ændringer gennemført ef-
ter det ordinære repræsentantskabsmøde den 8. august 2020: 

Ændringer i Love for Danmarks Bowling Forbund 

I.  Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2 
• På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet navn 

til International Bowling Federation. Som følge heraf er ændret til International Bow-
ling Federation (IBF), første gang World Bowling blev omtalt, og efterfølgende steder 
er ændret til IBF. 
- (Ændring sket i: § 2, stk. 1 og stk. 3, hvor præcis titel på IBF’s spilleregler dog ikke 

kendes endnu) 

Ændringer i Lovregulativ II 

I.  Tydeliggørelse vedrørende anvendelse af klubdragt 
• Ved tidligere ændring af § 6 om anvendelse af klubdragt, blev paragraffen formuleret 

som en undtagelsesregel. For at tydeliggøre, hvornår der skal anvendes klubdragt, er 
det omformuleret, så § 6 kun beskriver, hvornår der skal anvendes klubdragt, mens 
undtagelsen flyttes til § 7, nyt stk. 1. 
- (Ændring sket i: § 6, stk. 1 og § 7, nyt stk. 1). 

II. Redaktionel ændring af betegnelse 
• I § 10, stk. 2 bruges begrebet reklamereglementet, uden at dette er specificeret. Der 

findes ikke et fælles dansk reklamereglement. Det må være en henvisning til lovregu-
lativets kapitel 5 der menes. 
- (Ændring sket i: § 10, stk. 2). 

Ændringer i Lovregulativ III 

I. Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2 
• På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet navn 

til International Bowling Federation. Som følge heraf er ændret til International Bow-
ling Federation (IBF), første gang World Bowling blev omtalt, og efterfølgende steder 
er ændret til IBF. 
- (Ændring sket i: § 3, stk. 7 og § 6, stk. 1) 

II. Redaktionel omplacering af regel 
• På repræsentantskabsmødet den 8. august 2020, blev det besluttet at ændre § 11, stk. 

4 vedr. erstatningskort til at omhandle gebyr for fysisk medlemskort. Da et ønske om 
fysisk medlemskort ikke er afhængigt af eventuelt klubskifte er reglen omplaceret til 
§ 5, stk. 3. 

Ændringer i Lovregulativ VII 

I. Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2 
• På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet navn 

til International Bowling Federation. Som følge heraf er omtale af World Bowling æn-
dret til International Bowling Federation. 
- (Ændring sket i: § 4, stk. 1) 
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Ændringer i Bestemmelser for forbundets mesterskaber 

I. Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2 
• På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet navn 

til International Bowling Federation. Som følge heraf er omtale af World Bowling æn-
dret til International Bowling Federation. 
- (Ændring sket i: § 21, stk. 1) 

II. Redaktionel ændring af betegnelser 
• Jf. Danmarks Idrætsforbunds Lovregulativ VI – Fællesbestemmelser for Danmarks 

Idrætsforbunds danmarksmesterskaber § 2, stk. 4, skal der i omtale af anerkendte 
danmarksmesterskaber anvendes formuleringen ”Danmarks Idrætsforbunds dan-
marksmesterskab”. For at følge dette er denne formulering anvendt ved første omtale 
af danmarksmesterskaberne. I efterfølgende omtale er stadig brugt ”Danmarksme-
sterskaber” alene. 
- (I § 3, stk. 1.1 er ”DIF godkendte Danmarksmesterskaber” ændret til ”Danmarks 

Idrætsforbunds Danmarksmesterskaber”). 
• I § 6, stk. 3 var brugt forkortelsen ECC for European Championships of Champions, 

uden at det fulde navn blev nævnt. Det er ændret til at det fulde navn anvendes første 
gang mesterskabet omtales. 
- (Ændring sket i: § 6, stk. 3.1). 

Ændringer i Bestemmelser for danske stævner og internationale stævner på dansk 
grund 

I. Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2 

• På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet navn 
til International Bowling Federation. Som følge heraf er ændret til International Bow-
ling Federation (IBF), første gang World Bowling blev omtalt, og efterfølgende steder 
er ændret til IBF. 
- (Ændring sket i: § 6, stk. 2 og 4, hvor præcis titel på IBF’s spilleregler dog ikke ken-

des endnu, § 7, stk. 2 og 4, § 12, stk. 1 og 4 og § 13, stk. 1) 

Ændringer i Bestemmelser for forbundets turneringer 

I. Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2 
• På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet navn 

til International Bowling Federation. Som følge heraf er omtale af World Bowling æn-
dret til International Bowling Federation. 
- (Ændring sket i: § 19, stk. 1) 

II. Redaktionel ændring af betegnelse 
• Jf. Danmarks Idrætsforbunds Lovregulativ VI – Fællesbestemmelser for Danmarks 

Idrætsforbunds danmarksmesterskaber § 2, stk. 4, skal der i omtale af anerkendte 
danmarksmesterskaber anvendes formuleringen ”Danmarks Idrætsforbunds dan-
marksmesterskab”. For at følge dette er denne formulering tilføjet ved første omtale 
af danmarksmesterskaberne. I efterfølgende omtale er stadig brugt ”Danmarksme-
sterskaber” alene. 
- (Omformulering af § 3, stk. 1) 
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Ændringer i Bestemmelser for amatørstatus i forbundet 

I. Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2 
• På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet navn 

til International Bowling Federation. Som følge heraf er ændret til International Bow-
ling Federation (IBF), første gang World Bowling blev omtalt, og efterfølgende steder 
er ændret til IBF. 
- (Ændringer sket i: § 2, stk. 1) 

Ændringer i Bestemmelser for danske rekorder, forbundets old boys/girls-rekorder 
og forbundets ungdomsrekorder 

I. Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2 
• På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet navn 

til International Bowling Federation. Som følge heraf er omtale af World Bowling æn-
dret til International Bowling Federation. 
- (Ændring sket i: § 10, stk. 2) 

Ændringer i Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 

I. Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2 
• På en ekstraordinær kongres den 2. november 2020 har World Bowling skiftet navn 

til International Bowling Federation. Som følge heraf er ændret til International Bow-
ling Federation (IBF), første gang World Bowling blev omtalt, og efterfølgende steder 
er ændret til IBF. 
- (Ændring sket i: § 33, stk. 1 og § 44, stk. 1) 

II. Redaktionel ændring af betegnelser 
• I § 44, stk. 1 var brugt forkortelserne WYC, EYC og NYC uden navne på mesterska-

berne. De pågældende mesterskabers navne er tilføjet med forkortelsen i parentes. 
- (Ændring sket i: § 44, stk. 1) 
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6.2 Forslag 
 

   Udfyldes af bestyrelsen 

   Fremsat af: Bestyrelsen 

   Modtaget den: 31.12.2020 

   Ændring af: Love § 6, stk. 2.1.1 

   Krav til vedtagelse: 2/3 flertal af afgivne stemmer 

   Vedtaget:  

     
Forslag til DBwF’s Love § 6, stk. 2.1.1 & 2.1.2: Frist for opgørelse af stemmetal 
     

Motivation: Ved ændring af DBwF’s love § 6, stk. 2.1.2 er det ikke præciseret, pr. hvilken 
dato en klubs stemmetal opgøres på baggrund af indløste licenser. Det for-
slås, at stemmetallet opgøres på baggrund af indløste licenser pr. 1. januar .  

Samtidig forslås det, at datoen for hvornår en klub skal være indmeldt i Dan-
marks Bowling Forbund for at have én repræsentant på repræsentantskab-
mødet med tale- og stemmeret ændres til 1. januar. 

Således er den 1. januar gældende for  både ”krav” om medlemskab af Dan-
marks Bowling Forbund, for at have én repræsentant med tale- og stemmeret 
til det ordinære repræsentantskabsmøde i marts, opgørelse af stemmetal på 
baggrund af indløste licenser pr. 1. januar, samt fristen for hvornår forslag 
stillet af bowlingklubber skal være modtaget af administrationen, jf. DBwF’s 
love § 7, stk. 5, én og samme dato. 

      
 Nuværende 

§ 6 

 

stk. 2.2.1   Klubber indmeldt i Danmarks Bowling Forbund 
pr. 1. februar har én repræsentant med tale- og 
stemmeret. 

stk. 2.1.2   Klubber med 5 eller flere licenser har yderligere 
to ekstra stemmer for hvert påbegyndte interval 
af 25 licenser. 

 Forslag til ny 
§ 6 

stk. 2.2.1   Klubber indmeldt i Danmarks Bowling Forbund 
pr. 1. januar har én repræsentant med tale- og 
stemmeret. 

stk. 2.1.2    Klubber   med 5 eller flere  licenser pr.  1. januar 
har yderligere to ekstra stemmer for hvert på-
begyndte interval af 25 licenser. 

   

 
  
Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Ingen 

   
Økonomiske   
konsekvenser: Ingen 
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   Udfyldes af bestyrelsen 

   Fremsat af: Bestyrelsen 

   Modtaget den: 31.12.2020 

   Ændring af: LR III, §§ 3. stk.  5 & 5.1 

   Krav til vedtagelse: 2/3 flertal af afgivne stemmer 

   Vedtaget:  

     
Forslag til DBwF’s LR III, §§ 3, stk. 5 & 5.1: Køb af licens i Bowlingportalen / Atleten er straks 
spilleberettiget, når købet er acceptere og betalingen er godkendt. 
     

Motivation: Køb af licens via Bowlingportalen er nu muligt. Derfor skal køb af licens ske 
via portalen (Den årlige fornyelse af licens, betragtes også som køb af licens) 
Køb af licens via Bowlingportalen, skal betales med det samme med enten et 
betalingskort, MobilePay eller ved ”bestilt” og fremsendt faktura.  
Derfor er alle betingelser for opnåelse af spilleberettigelse opfyldt, når købet 
er accepteret og betalingen godkendt.  
Det er dog klubbens/atletens ansvar, hvis transaktionen afvises, eller den ”bestilte” 
faktura ikke betales ved forfald, jf. ny § 3, stk. 5.1. 

      
 Nuværende § 3 

 

stk. 5 Når ansøgning og betaling af licensgebyret er mod-
taget, er ansøger spilleberettiget 3 dage herefter. 
Dog skal reglerne om klubskifte nedenfor i kapitel 
4 respekteres. 

5.1 Ansøgers klub modtager en mail med oplys-
ninger om atletens licensnummer/ID.  

 

 Forslag til 
ny § 3 

 

stk. 5 Køb af licens skal ske via bowlingportalen. Når kø-
bet er acceptere og betalingen er 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, an-
nulleres licensen/licenserne med tilbagevir-
kende kraft. Eventuel resultater opnået uden 
gyldig licens nulstilles.  

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

 
Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Atleten/atleterne er spilleberettiget når køb af licens er accepteret og beta-

lingen er godkendt.  

   
Økonomisk   
konsekvenser: Ingen  
   
   
   Udfyldes af bestyrelsen 
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   Fremsat af: Bowlingklubben 4-Kanten 

   Modtaget den: 29.12.2020 

   Ændring af: Spillereglerne § 6c, stk. 5 

   Krav til vedtagelse: Simpelt flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til DBwF’s Spilleregler § 6c, stk. 5: Forbud mod at deltage på flere hold i sammen 
turnering i første runde. 
     

Motivation: Det er i flere sæsoner oplevet, at nogle rækker starter og har flere kampe end 
resten af rækkerne i turneringen. Det betyder at man som klub ikke kan di-
sponere over atleterne i alle kampe, da der skal være atleter nok til at kunne 
spille åbningskampene.  

Det sker også at klubberne til tider må benytte en atlet fra ligaen, til at spille i 
3. division, for at få kabalen til at gå op og stille med et helt hold i f.eks. 3. divi-
sion.  

Derfor foreslås det, at Spillereglernes  § 6c, stk. 5 slettes. De almindelige op- 
og nedrykningsregler er forsat gældende.  

En atlet må fortsat ”kun” deltage på ét hold i samme turnering i samme spil-
leuge, jf. Spillereglernes § 6, stk. 2  

      
 Nuværende 

§ 6c, stk. 5 

 

Inden for samme turnering og i samme sæson, må en atlet 
kun deltage på ét hold i den pågældende turnerings første 
runde, uanset muligheden for oprykning, jf. § 6b, stk. 1 og 
nedrykning jf. §§ 6c, stk. 1 til 3.  

 Forslag til 
ændring 

 

Slettes 

   

 
  
Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Klubberne kan bedre planlægge kampene i hver række i samme turnering. 

   
Økonomiske   
konsekvenser: Ingen 
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   Udfyldes af bestyrelsen 

   Fremsat af: Bestyrelsen 

   Modtaget den: 31.12.2020 

   Ændring af: Spillereglernes § 33, 34 & 37 

   Krav til vedtagelse: Simpelt flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til DBwF’s Spilleregler §§ 33, 34 & 37: Brug af bowlingudstyr m.v.  
     

Motivation: De internationale reglers forbud mod balancehuller gælder fra 1. januar 
2021i Danmark, dvs. ved DBwF’s mesterskaber, stævner og turnering. (2. 
ændring) 

 

Sanktioner ved overtrædelse skal fremgå af spillereglerne § 37, stk. 1 til 4 
samt stk. 5a, Balancehuller. (3. ændring) 

 

Ifølge International Bowling Federation (tidligere World Bowling) må der ikke 
bruges rensemidler under spillet. Heller ikke midler markeret med ”approved 
during compentition”, dette er en (nu) gammel mærkning og bliver ikke påsat 
ny producerede flasker. Desuden må der ikke påføres rosin, talkum, eazy 
slide, grip sack eller andre gribeprodukter direkte på kuglen unde spillet. Hel-
ler ikke hvis det tørres af, inden der kastes. Dette fordi, pulveret faktisk 
absorberer olie og dermed fungerer som et rensemiddel. Listen over god-
kendte midler til rensning af bowlingkugler indeholder derfor ikke mere en 
liste over midler, der må benyttes under spillet. (2. ændring) 

 

Sanktioner ved overtrædelse skal fremgå af spillereglerne §§ 37, stk. 1 til 4 
samt stk. 5, 37b, Ændring af bowlingkuglens overflade (3. ændring) 

 

Ligeledes indføres og opdateres sanktionerne for brug af bowlingsko, der af-
sætter mærker på tilløbet samt brug af talkum. Sidstnævnte flyttes fra kapitel 
7 Generelle spilleregler til kapitel 8, Brug af bowlingudstyr, § 34c, Brug af tal-
kum og sanktioneres jf. kapitel 9, §§ 37, stk. 1 til 4 samt stk. 5, 37d, Talkum 

 

Det oprindelige forbud i kapitel 7, § 28 om forbud mod brug af talkum udgår 
herefter.  

 

      
 Nuværende  

§ 33, stk. 1 

 

En atlet skal altid benytte en bowlingkugle, der opfylder 
specifikationerne i henhold til ETBF’s og International 
Bowling Federation (IBF)’s regler. 

 

 Forslag til 
ny § 33 

 

(1. ændring) 

 

stk. 1      En atlet skal altid benytte bowlingudstyr, der til en-
hver til opfylder gældende specifikationer i 
henhold til ETBF’s og International Bowling Fede-
ration (IBF)’s regler. Det er atletens eget ansvar, at 
have kendskab til de til enhver tid gældende for-
bud. 
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stk. 2      Ved brug af andre hjælpemidler er det atletens eget 
ansvar, at der kun benyttes hjælpemidler, som det 
er tilladt at benytte helt eller delvist. 

2.1 Ved helt eller delvist forbud forstås, at et 
hjælpemiddel f.eks. ikke må bruges under 
selve spillet, men godt må bruges efter spillet. 

2.2 I andre tilfælde kan det være forbudt at bruge 
et hjælpemiddel i spillerområdet, mens det 
godt må bruges i andre særligt udpegede om-
råder, såfremt der gives tilladelse hertil, af 
den ansvarlige for aktiviteten, dommeren, el-
ler anden official.   

 

 Forslag til  

ny § 34 

 

(2. ændring) 

stk. 1      § 34 indeholder ikke en udtømmende liste over 
forbud mod anvendelse af specifikt bowlingudstyr 
eller andre hjælpemidler. Der henvises derfor til: 
(link ikke fundet ved redaktionens afslutning)  

34a  Balancehuller i bowlingkuglen 
            En atlet skal altid benytte en bowlingkugle, 

der opfylder specifikationerne i henhold til 
ETBF’s og International Bowling Federation 
(IBF)’s regler. 

- De internationale reglers forbud mod ba-
lancehuller gælder fra 1. januar 2021 også 
i Danmark. Det vil sige ved DBwF’s me-
sterskaber, stævner og turnering.  

- Ved overtrædelse sanktioneres jf. kapital 
9, §§ 37, stk. 1 til 4 samt stk. 5, 37a, Balan-
cehuller. 

34 b  Ændring af bowlingkuglens overflade 

Under mesterskaber, stævner og turnerings-
kampe er det forbudt at ændre bowling-
kuglens overflade. 

- Det er forbudt at påføre talkum, pulver, 
flydende rensemidler eller lignende. Det 
vil sige under spillet må bowlingkuglen kun 
aftørres med en ren, tør klud. 

- Ved overtrædelse sanktioneres jf. kapitel 
9, § 37, stk. 1 til 4 samt stk. 5, 37b, Ændring 
af overflade bowlingkuglers overflade. 

- I særlige tilfælde, f.eks. hvis en kugleretur 
har afgivet materiale på bowlingkuglens 
overflade, der ikke kan aftørres med en tør 
klud, kan dommeren giver tilladelse til 
undtagelsesvist at måtte rengøre med et 
middel der er godkendt til rengøring af 
bowlingkugler, jf. IBF’s regler. 
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§ 34 c    Bowlingsko 

En atlet skal altid benytte bowlingsko, der 
ikke afsætter mærker på banen. 

- Brugen af bløde gummisåler og/eller 
hæle, som afsætter mærker og derved 
forringer tilløbsbanernes sædvanlige 
tilstand, er forbudt 

- Ved overtrædelse sanktioneres jf. kapi-
tel 9, §§ 37, stk. 1 – 4 samt stk. 5, 37c, 
Brug af bowlingsko. 

§ 34 d     Forbud mod brug af talkum 

Det er enhver atlet, reserve og holdleder 
forbudt at påføre eller anvende talkum på 
tilløbsbanerne. 

- En overtrædelse sanktioneres jf. kapi-
tel 9, §§ 37, stk. 1 - 4, samt stk. 5, 37d 
Brug af talkum. 

 

Følgeændring: Spillereglernes § 28 Forbud mod brug af talkum slettes 

 

 

 

 Forslag til  

Ny § 37 

 

(3. ændring) 

§ 37   Overtrædelser der medfører advarsel og en øjeblik-
kelig sanktion 

stk. 1      Første gang modtager atleten en advarsel og 
samtidig tildeles atleten ”0” kegler i den på-
gældende rude. 

stk. 2      Anden gang bortvises atleten fra mesterska-
bet, stævnet eller turneringskampen. 

stk. 3      Ved bortvisning fra en turneringskamp, der 
gælder for resten af spilleugen, kan en even-
tuel reserve ikke indtræde i den 
igangværende turneringskamp. 

stk. 4      Advarslen indberettes til disciplinærudval-
get. Ved flere gentagne overtrædelser af én 
atlet i samme sæson, kan disciplinærudval-
get idømme en karantæne på op til tre 
spilleruger.  

stk. 5      Specifikke sanktioner: 

37a, Balancehuller 

- Atleten tildeles ”0” kegler i alle tidli-
gere spillede ruder i den pågældende 
start ved mesterskabet, stævnet el-
ler turneringskampen. 

37b, Ændring af bowlingkuglers overflade 

- Bowlingkuglen tages ud af spil. 
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37c, Brug af bowlingsko 

- Skoene skal udskiftes. 

37d, Brug af talkum 

- Talkum skal fjernes fra tilløbsbanen 
og i øvrigt opbevares i en pose eller 
lignende og må kun bruges, hvis bru-
gen ikke er til gene for andre atleter. 

 

 
  
Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Ingen 

   
Økonomiske   
konsekvenser: Ingen 
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7. Budget 

Budget 
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7.1 Fastsættelse af serieafgift og tilmeldingsgebyr 

Serieafgift 

Serieafgiften er bortfaldet med virkning fra sæson 2018/2019. 

Tilmeldingsgebyr 

Bestyrelsen foreslå følgende tilmeldingsgebyr med virkning fra sæson 2021/2022: 

Det skal dog bemærkes, at allerede indbetalt tilmeldingsgebyr for sæson 2020/2021 overføres til 
sæson 2021/2022. Der er generelt opkrævet 50 % af tilmeldingsgebyret for sæson 2020/2021. De 
sidste to rater svarende til 50 %, opkræves i september 2021 for de hold, der gentilmeldes for sæson 
2021/2022. For ny tilmeldte hold i sæson 2021/2022 opkræves fuldt tilmeldingsgebyr som sæd-
vanlig i tre rater. 

     

Holdtype Pris pr. hold 
  

6 mandshold, 6 serier 2.800,00 

1.800,00 

1.100,00 

800,00 

400,00 

0,00 

150,00 

150,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

*) 

**) 

***) 

6 mandshold, 4 serier 

4 mandshold 

3 mandshold ude/hjemme & pulje 

3 mandshold mix DBwF Øst 

Landspokalturneringen  

Øst cup 

Jysk/fynsk turnering 

Old Boys/girls stævner Øst 

Old Boys/girls stævner Vest 

Liga ungdom 

3 mandshold ungdom 

2 mandshold ungdom 

 

*) Introduktionspris i sæson 2021/2022 

**) Variabelt tilmeldingsgebyr. Der betales 150,00 kroner for tilmelding og første runde. Her-
efter betales der 30,00 kroner pr. kamp fra og med anden runde. 

***) Variabelt tilmeldingsgebyr. Der betales 150,00 kroner for tilmelding og første runde. Her-
efter betales der 10,00 kroner pr. puljekamp fra og med anden runde.  

Det variable tilmeldingsgebyr for Øst Cuppen og Jysk/fynsk turnering opgøres og opkræves 
når turneringen er færdigspillet (efter finalerunden) 
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7.2 Revideret budget 2020 
 

Resultatopgørelse 

  Realiseret Budget Revideret 

  2020 2021 2021 

 Note    

Indtægter      

      

Tilskud, Danmarks Idrætsforbund 1 2.372.000 2.374.000 2.375.000 

Tilskud, Team Danmark 2 882.003 1.260.000 1.260.000 

Licensindtægter 3 835.620 905.000 850.000 

Holdtilmeldingsgebyr  597.200 630.000 297.000 

Klubkontingent  182.000 180.000 170.000 

Annonce og sponsorindtægter  10.987 0 0 

Tilskud fra kulturstyrelsen   12.988 13.000 13.000 

Andre indtægter   0 0 0 

     

Indtægter i alt  4.892.798 5.362.000 4.965.000 

     

Udgifter     

     

Sportslige aktiviteter:     

     

Sportslig organisation 4 -545.857 -1.225.000 -1.225.000 

DM udvalget 5 -18.803 -34.000 -35.000 

Landsaktivitetsudvalget 6 -59 -50.000 -50.000 

Børn/unge gruppen 7 -49.739 -75.000 -75.000 

DBwF Vest 8 -34.008 -75.000 -75.000 

DBwF Øst 9 -14.690 -70.000 -70.000 

Danmark Bowler (breddeaktivitet) 10 0 -75.000 -100.000 

Motion & Ældreudvalg 11 -6.019 -10.000 -10.000 

     

  -669.175 -1.614.000 -1.640.000 

     

Fastholdelse & rekruttering:     

     

Prøvelicenser 12 -26.609 -25.000 -25.000 

Udviklingsaktiviteter 13 -20.976 -410.000 -508.000 

     

  -47.585 -435.000 -533.000 

     

Kommunikations & uddannelse:     

Kommunikationsudvalget  -4.752 -40.000 -25.000 

Bowling Portalen 14 -37.997 -80.000 -80.000 

Træneruddannelse 15 16.290 -20.000 -20.000 

Dommeruddannelse  -396 -5.000 -5.000 

Lederuddannelse  0 -5.000 -5.000 

Bowlingskoler  -870 -15.000 -20.000 

     

  -27.725 -165.000 -155.000 
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  Realiseret Budget  Revideret   

  2020 2021 2021 

 Note    

     

Øvrige udvalg:     

     

Ordensudvalget  -567 -1.000 -1.000 

Disciplinærudvalget  0 -1.000 -1.000 

Lovudvalget  0 -1.000 -1.000 

     

  -567 -3.000 -3.000 

     

Mødeomkostninger og administration:    

     

Bestyrelsesomkostninger 16 -173.022 -185.000 -185.000 

Administration 17 -700.456 -745.000 -800.000 

Personaleomkostninger 18 -2.056.707 -2.125.000 -1.955.000 

     

  -2.930.185 -3.055.000 -2.940.000 

     

Omkostninger i alt  -3.675.237 -5.272.000 -5.386.000 

     

Årets resultat  1.217.561 90.000 -421.000 
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Noter til revideret budget 2021 
     

Note Overskrift 2021 

NB! Det reviderede budget 2021 tager udgangspunkt i, at indendørsidrætten genåbnes i løbet sid-
ste halvdel af 2. kvartal 2021. Genåbnes den indendørsidræt senere end estimeret, fremlægges et 
korrigeret reviderede budget 2021 på repræsentantskabsmødet.  

   

1 Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund Beror på konkret bevilget tilskud iht. strategi-
aftale på 1.628.000, samt grundtilskud. 

   

2 Tilskud fra Team Danmark Beror på konkret bevilget tilskud iht. TD Ma-
sterplan. 

   

3 Licensindtægter Budgetestimat eksklusive prøvelicenser 

udgør 850.000 og er baseret på konkret om-
sætning primo 2021 samt forventet  

flow resten af året. 

   

4 Sportslig organisation Beløbet vedrører udgifter til direkte støtte 
m.v. Herudover udgør udgifter til løn i den 
sportslige organisation 1.075.000. 

   

5 DM-udvalget Budgettet er justeret under hensyntagen til 
mesterskabernes konkrete geografiske place-
ring. Hertil kommer flere aflyste mesterskaber 
i 2021 

   

6 Landsaktivitetsudvalget Baseret på tidligere vedtagne budgetprincip-
per med 25.000 i grundtilskud og 7,50 pr. løst 
licens på landsplan. 

   

7 Børn/unge gruppen Baseret på tidligere vedtagne budgetprincip-
per med 25.000 i grundtilskud og 350.- pr. løst 
ungdomslicens på landsplan. Herefter er bud-
gettet reduceret med udgifter til FBM 
Ungdom og Ungdomsligaen. Disse aktiviteter 
er budgetlagt i DM-udvalget. 

Se endvidere note 13. 

   

8 DBwF Vest Baseret på tidligere vedtagne budgetprincip-
per med 25.000 i grundtilskud og 15.- pr. løst 
licens i Vest. Budgettet indeholder herudover 
udgifter til medaljer.  

 

   

9 DBwF Øst Baseret på tidligere vedtagne budgetprincip-
per med 25.000 i grundtilskud og 15.- pr. løst 
licens i Øst. Budgettet indeholder herudover 
udgifter til medaljer. 
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Note Overskrift 2021 

   

9 DBwF Øst Baseret på tidligere vedtagne budgetprincip-
per med 25.000 i grundtilskud og 15.- pr. løst 
licens i Øst. Budgettet indeholder herudover 
udgifter til medaljer. 

   

10 iBowl Bestyrelsen ønsker at understøtte genåbenin-
gen af bowlingsporten i samme øjeblik dette  
måtte blive muligt. Hvilket bl.a. vil ske med en 
relancering af iBowl som en landsdækkende 
aktivitet . 

   

11 Motion- og ældreudvalg For at understøtte arbejdet med rekruttering 
af klubber indenfor motions -og ældresegmen-
tet, samt udvikling af aktiviteter for denne 
gruppe, har bestyrelsen budgettet 10.000 i 
2020. 

   

12 Prøvelicens Tallet modsvarer manglende omsætning i an-
tal udstedte prøvelicenser (førstegangs-
licenser). Beløbet er inkluderet i de 850.000, 
der fremgår af den samlede licensomsætning 
(note 3). Tallet er nedjusteret til 25.000  sva-
rende til omsætningen for førstegangslicenser 
i 2020 

   

13 Udviklingsaktiviteter 

 

Organisation, ledelse og klubudvikling 

250.000 

Fastholdelse og rekruttering børn/unge 

155.000  

Reaktivering af tidligere medlemmer 

103.000 

   

14 Bowlingportalen Udviklingsudgifter forventes at kunne finan-
sieres over driften i en flerårig periode. 
Alternativt vil egenkapitalen kunne under-
støtte. Hertil kommer udgifter til mindre 
justeringer af nuværende portalløsning samt 
løbende driftsudgifter. 

   

15 Træneruddannelse En del af træneruddannelsens undervisnings-
materiale er under opdatering. Det reviderede 
budget afspejler forventningerne til denne ud-
vikling. Samtidig arbejdes der mod et øget 
fokus på træneruddannelse i den kommende 
strategiperiode 2022-2025. 
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Note Overskrift 2021 

   

16 Bestyrelsesomkostninger Det reviderede budget tager udgangspunkt i 
bestyrelsens realiserede 2020 udgifter. Udgif-
terne omfatter: 

 

Transport, forplejning, overnatning, tele-
fon/internet, ærestegn, lokaleleje, kontor-
hold, småanskaffelser, repræsentation, inter-
national mødeaktivitet, lederseminar og 
repræsentantskabsmøde. 

   

17 Administration Budgettet er opjusteret. Primært ift. forven-
tede udgifter til IKC sekretariatsassistance 
(Klubservice), vil stige yderligere gennem 
2021 som følge af, at den daglige administra-
tion nu varetages af IKC administration efter 
den organisatoriske omlægning over efteråret 
2020 

 

Udgifterne til administration omfatter: 

 

Klubbernes rejsetilskud, husleje, IKC Øko-
nomi, IKC sekretariatsassistance, juridisk 
bistand, revision, kontorhold, tryksager, porto, 
IT- service, vedligehold og småanskaffelser, te-
lefon/internet, gaver/blomster, kontingenter, 
abonnementer, markedsføring, forsikringer, 
transport, forplejning, renter og gebyrer. 

   

18 Personaleomkostninger Dækker lønomkostninger og udviklingsafde-
ling og sportslig organisation. De samlede 
udgifter er nedjusteret i forhold til 2019 og 
2020. Nedjusteringen skal i perspektiv af den 
nye administrative organisering i efteråret 
2020 (se note 17). 
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7.3 Fastsættelse af klubkontingent 
 

Bestyrelsen foreslår følgende klubkontingent pr. 1. januar 2022: 

• 500,00 kroner i grundkontingent for alle medlemsklubber af Danmarks Bowling Forbund 
(inkl. ét mandat) 

• 500,00 kroner yderligere i klubkontingent for hver 25 licenser; 5 til 25 – 26 til 50 – 51 til 
75 osv. (inkl. to mandater ekstra og to klublicenser for hvert påbegyndt interval af 25 li-
censer) 

 

Klublicens kan anvendes på lederniveau/dommerniveau og som holdleder. Klublicensen giver 
ikke adgang til aktiv deltagelse i sportslige aktiviteter.  

Klubber med valgte frivillige ledere i DBwF’s organisation kan endvidere få én klublicens til 
den/de valgte frivillige ledere. 
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7.4 Fastsættelse af licensgebyr 
 

Bestyrelsen foreslår uændret licensgebyr på 250,00 kroner for alle aldersgrupper. 

Bestyrelsen foreslår pr. 1. januar 2021 et licensgebyr på 125,00 kroner for prøvelicens til se-
niorer og et licensgebyr på 0,00 kroner for ungdom. 

Bestyrelsen foreslår pr. 1. januar 2021 et gebyr på 100,00 kroner for udstedelse af fysisk li-
censkort inkl. forsendelse. 
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7.5 Budget for 2022 og budget/prognose for 2023 
 

Resultatopgørelse 

  Revideret  Budget Prognose 

  2021 2022 2023 

 Note    

Indtægter      

      

Tilskud, Danmarks Idrætsforbund 1 2.375.000 2.125.000 2.125.000 

Tilskud, Team Danmark 2 1.260.000 1.260.000 1.260.000 

Licensindtægter 3 850.000 900.000 900.000 

Holdtilmeldingsgebyr  297.000 297.000 600.000 

Klubkontingent  170.000 180.000 190.000 

Tilskud Kulturministeriet   13.000 13.000 13.000 

Annonce og sponsorindtægter  0 0 0 

     

Indtægter i alt  4.965.000 4.825.000 5.088.000 

     

Udgifter     

     

Sportslige aktiviteter:     

     

Sportslig organisation 5 -1.225.000 -1.225.000 -1.225.000 

DM udvalget 6 -35.000 -25.000 -25.000 

Landsaktivitetsudvalget 7 -50.000 -50.000 -50.000 

Børn og unge 8 -75.000 -75.000 -75.000 

DBwF Vest 9 -75.000 -70.000 -70.000 

DBwF Øst 10 -70.000 -65.000 -65.000 

Danmark Bowler (breddeaktivitet) 11 -100.000 -50.000 -50.000 

Motion & Ældreudvalg 12 -10.000 -10.000 -10.000 

     

  -1.640.000 -1.570.000 -1.570.000 

     

Fastholdelse & rekruttering:     

     

Prøvelicenser 13 -25.000 -25.000 -25.000 

Udviklingsaktiviteter 14 -508.000 -300.000 -400.000 

     

  -533.000 -325.000 -425.000 

     

Kommunikations & uddannelse:     

     

Kommunikationsudvalget 15 -25.000 -25.000 -25.000 

Bowling Portalen 16 -80.000 -80.000 -50.000 

Træneruddannelse  -20.000 -10.000 -20.000 

Dommeruddannelse  -5.000 -5.000 -10.000 

Lederuddannelse  -5.000 -10.000 -20.000 

Bowlingskoler  -20.000 -15.000 -15.000 

     

  -155.000 -145.000 -140.000 
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  Revideret  Budget Prognose 

  2021 2022 2023 

 Note    

     

Øvrige udvalg:     

     

Ordensudvalget  -1.000 -1.000 -1.000 

Disciplinærudvalget  -1.000 -1.000 -1.000 

Lovudvalget  -1.000 -1.000 -1.000 

     

  -3.000 -3.000 -3.000 

     

Mødeomkostninger og administration:    

     

Bestyrelsesomkostninger 17 -185.000 -185.000 -185.000 

Administration 18 -800.000 -800.000 -800.000 

Personaleomkostninger 19 -1.955.000 -1.955.000 -1.955.000 

     

  -2.940.000 -2.940.000 2.940.000 

     

Omkostninger i alt  -5.386.000 -4.973.000 -5.078.000 

     

Årets resultat  -421.000 -148.000 10.000 
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Noter til budget 2022 
     

Note Overskrift 2022 

NB! En væsentlig del af indtægtsgrundlaget kendes på nuværende tidspunkt ikke før medio 2022 
for så vidt angår. tilskud fra DIF i den nye strategiske perioden 2022-2025. Tilskud fra Team Dan-
mark kendes ikke før ultimo 2021. 

1 Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund Beror på konkret tilskud iht. Strategiaftale 
samt grundtilskud. Begge tilskud ser er p.t. 
ukendt for den kommende strategiperiode 
2022-2025. 

   

2 Tilskud fra Team Danmark Beror på konkret bevilget tilskud iht. TD ma-
sterplan. Tilskud i 2022 er p.t. udkendt. 

   

3 Licensindtægter Budgetestimat inklusiv prøvelicenser 

udgør 900.000 og er baseret på konkret om-
sætning primo 2019 samt forventet  

flow resten af året. 

   

4 Sportslig organisation Beløbet vedrører udgifter til direkte støtte 
m.v. Herudover udgør udgifter til løn i den 
sportslige organisation 1.075.000. 

   

5 DM-udvalget Budgettet er justeret under hensyntagen til 
mesterskabernes konkrete geografiske place-
ring. 

   

6 Landsaktivitetsudvalget Baseret på tidligere vedtagne budgetprincip-
per med 25.000 i grundtilskud og 7,50 pr. løst 
licens på landsplan. 

   

7 Børn/unge gruppe Baseret på tidligere vedtagne budgetprincip-
per med 25.000 i grundtilskud og 350.- pr. løst 
ungdomslicens på landsplan. Herefter er bud-
gettet reduceret med udgifter til FBM 
Ungdom og Ungdomsligaen. Disse aktiviteter 
er budgetlagt i DM-udvalget. 

Se endvidere note 13. 

   

8 DBwF Vest Baseret på tidligere vedtagne budgetprincip-
per med 25.000 i grundtilskud og 15.- pr. løst 
licens i Vest. Budgettet indeholder herudover 
udgifter til medaljer.  

   

9 DBwF Øst Baseret på tidligere vedtagne budgetprincip-
per med 25.000 i grundtilskud og 15.- pr. løst 
licens i Øst. Budgettet indeholder herudover 
udgifter til medaljer. 
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Note Overskrift 2022 

   

10 IBowl Bestyrelsen ønsker forsat at opretholde aktivi-
teten iBowl . 

   

11 Motion- og ældreudvalg For at understøtte arbejdet med rekruttering 
af klubber indenfor motions -og ældresegmen-
tet, samt udvikling af aktiviteter for denne 
gruppe, har bestyrelsen budgettet 10.000 i 
2022. 

   

12 Prøvelicens Tallet modsvarer manglende omsætning i an-
tal udstedte prøvelicenser (førstegangslicen-
ser). Beløbet er inkluderet i de 900.000, der 
fremgår af den samlede licensomsætning (note 
3). Omkostningerne for prøvelicens forven-
tens i 2022 at udgøre 25.000 

   

13 Udviklingsaktiviteter Budgetposten dækker de nye strategiske spor 
for perioden 2022-2025. Det præcise beløb 
kendes først medio 2021. 

 

   

14 Bowlingportalen Udgør drifts- og vedligeholdelsesudgifter for 
egen portalløsning.  

   

15 Bestyrelsesomkostninger Det reviderede budget tager udgangspunkt i 
bestyrelsens realiserede 2020 udgifter. Udgif-
terne omfatter: 

 

Transport, forplejning, overnatning, tele-
fon/internet, ærestegn, lokaleleje, kontorhold, 
småanskaffelser, repræsentation, internatio-
nal mødeaktivitet, lederseminar og repræsen-
tantskabsmøde. 

   

16 Administration Administrationsomkostninger forventes at 
være på samme niveau som budgetteret i 2021 

 

Klubbernes rejsetilskud, husleje, IKC Øko-
nomi, IKC sekretariatsassistance, juridisk 
bistand, revision, kontorhold, tryksager, porto, 
IT- service, vedligehold og småanskaffelser, te-
lefon/internet, gaver/blomster, kontingenter, 
abonnementer, markedsføring, forsikringer, 
transport, forplejning, renter og gebyrer. 

   

17 Personaleomkostninger Dækker lønomkostninger til udviklingsafde-
ling og sportslig organisation. 

Personale omkostningerne forventes at være 
på maksimalt samme niveau som budgetteret i 
2021. 
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8. Valg 

Valg 
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8.1 Valg til bestyrelsen 
 

Næstformand  Hans Græsvig  Ikke  genvalg 2 år 

Bestyrelsesmedlem Ole Kristensen  Ikke afklaret 2 år 

Suppleant  Mads Melchiorsen  Ikke genvalg  1 år 
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8.2 Valg til Ordensudvalget 
 

Medlem  Margit Bangsø  Ikke afklaret 2 år 

Medlem  Bente Hansen  Villig til genvalg 2 år 

Suppleant  Niels Ærboe   Ikke afklaret 1 år 
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8.3 Valg af udvalgsformænd 
 

Leder af Landsaktivitetsudvalget Charlotte Leen Villig til genvalg 2 år 

Leder af DM-udvalget  Kim Andersen  Villig til genvalg 2 år 

Leder af Disciplinærudvalget  Arne Frost  Villig til valg for 2 år 
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9. Valg af revision og kritisk revision  

Valg af revision og  

kritisk revision 
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9.1 Valg af revision 
 

Revisionen  Ernst & Young   Ingen valghandling 
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9.2 Valg at kritisk revision 
 

Kritisk Revision  Flemming Himmelstrup  Villig til genvalg 1 år 

Kritisk Revision  Lone Hjelmeborn  Ikke genvalg 1 år 

Kritisk Revision, suppleant Ebbe Dauer   Ikke afklaret 1 år 
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10. Fastsættelse af næste ordinære mødedato 

Fastsættelse af næste 

ordinære mødedato  

 
 



 116 Danmarks Bowling Forbunds 

10.1  Næste ordinære repræsentantskabsmøde 
 

Ordinært repræsentantskabsmøde 2021 afholdes den 19. marts 2022 

Ordinært repræsentantskabsmøde 2022 afholdes den 25. marts 2023 
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11. Eventuelt 

Eventuelt 
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11.1 Eventuelt 
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12. DBwF Øst – udvalgsmøde 

DBwF Øst  

Udvalgsmøde 
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12.1 Dagsorden – DBwF øst udvalgsmøde 
 

1. Repræsentanternes prøvelse 

2. Valg af en til to dirigenter 

3. Forhandlingsprotokol 

4. Beretning fra udvalgsledelsen 

5. Valg: 

a. Budgetansvarlig  Leif Makholm villig til genvalg 2 år 

b. Sekretær  Bente Makholm villig til genvalg 2 år 

6. Valg/udpegning af udvalgsmedlemmer  

Udvalgsmedlemmer vælges eller udpeges for 1 år af gangen 

7. Eventuelt 
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12.2 Forhandlingsprotokol – Øst udvalget 
v/sekretær Bente Makholm 

Dagsorden 
1. Repræsentanternes prøvelse 
2. Valg af en til to dirigenter 
3. Forhandlingsprotokol 
4. Beretning fra udvalgsledelsen 
5. Tema: Format i vores herre divisioner – doubler eller trio? 
6. Valg til udvalgsledelse 

a. Formand  Martin Guldager villig til genvalg for 2 år 
b. Aktivitetskoordinator Michael Pedersen ej genvalg 

Ny kandidat Jens Chr. Hansen villig til valg for 2 år 
7. Valg/udpegning af udvalgsmedlemmer 

Udvalgsmedlemmerne vælges eller udpeges for 1 år ad gangen. 
8. Eventuelt 

Følgende klubber var repræsenteret ved mødet 
• BBK 95 
• BK Center 
• BK Keglerne 
• BK Næstved 
• BK Roar 
• BK Sisu 
• CKC 
• IF 32 Bowling 
• KBK 1940 
• LBC 2012 
• Partner 2009 
• Ravnsborg 
• S.A.S. 
• Slagelse Bowling Club 
• Sporvejene BK 
• Sundby 
• Søborg BK 
• Team Millennium 
• Viking Bowlers 

 

Martin Guldager, udvalgsformand: Bød alle klubrepræsentanter velkommen til dette års ud-
valgsmøde. 

1. Følgende klubber var repræsenteret ved mødet 

Martin Guldager, udvalgsformand: Kan konstatere, at der er 83 mandater (stemmer) ud af 
218 mulige– hvilket vil sige, at udvalgsmødet er beslutningsdygtigt. Der er i alt repræsen-
teret 19 klubber. 

2.  Valg af en til to dirigenter 
ØST udvalget foreslår Bente Hansen som dirigent, og Bente bliver valgt uden modkandi-
dater.  
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Bente Hansen, dirigent: Takker for valget, og kan konstatere, at hun selv har modtaget den 
første indkaldelse den 21/2 til repræsentantskabsmødet den 21/3 2020. Dette møde 
blev imidlertid udsat på grund af Corona. Bente har modtaget den 2. invitation den 3/7 
til repræsentantskabsmødet, som bliver afholdt i dag. 

Bente bad talere om at præsentere sig – af hensyn til referenten. 

3. Forhandlingsprotokol 
Dirigent Bente Hansen har konstateret, at referater fra udvalgsledelsens møder ligger til-
gængelige på hjemmesiden. 

Referatet af sidste årlige udvalgsmøde i ØST er desuden indsat på side 137 - 142 i repræ-
sentantskabsmappen. 

Forhandlingsprotokollen blev herefter godkendt. 

4. Beretning fra udvalgsledelsen 

I repræsentantskabsmappen er den skriftlige beretning fra udvalgsledelsen indsat. 

Martin Guldager, udvalgsformand: Indledte med, at den skriftlige beretning var skrevet før 
der var noget der hed Corona. I den mundtlige beretning kan Martin fortælle, at der er 
enkelte ændringer til aktivitetspalen for 2020/2021, hvor blandt andet åbningsstævnet i 
ØST udgår. På nuværende tidspunkt forventer vi, at de øvrige mesterskaber afholdes. 

Efter Corona er der løbende sendt meddelelser ud til alle klubber. Vi kan desværre kon-
statere, at al information ikke altid når helt ud til medlemmerne. Informationen til 
klubformænd er dog det bedste vi kan gøre, da DBwF ikke ligger inde med mailadresser 
på de enkelte medlemmer. 

Der er i forbindelse med Corona givet en del forskellige dispensationer. Vi har aldrig væ-
ret i denne situation før, og har måske taget nogle forkerte beslutninger. Der er ingen tvivl 
om, at der står en enig bestyrelse bag ved alle de beslutninger der er truffet. 

Vores aktivitetsudvalg har knoklet – dels med den resterende del af turneringen 
2019/2020 og dels med forberedelse af den nye turnering. 

Hermed sluttede den mundtlige del af beretningen. 

Bente Hansen, dirigent: Opfordrede til spørgsmål og kommentarer. 

Stig Agerbo, S.A.S.: Spørger ind til, hvornår vi kan forvente en turneringsplan for den nye 
sæson. 

Michael Pedersen,  aktivitetskoordinator: fortæller, at man i øjeblikket arbejder med plan-
lægning af den resterende del af sæson 2019/2020. 

Mandag i uge 39 lægger aktivitetsudvalget hårdt ud med den nye sæson, så der som ud-
gangspunkt kan udsendes en oversigt over holdsammensætningen. Der kommer stadig 
enkelte ændringer til holdtilmeldingen idet Mega Bowl i Holbæk er gået konkurs (hvilket 
betyder at Isefjord BC ikke kan stille hold). 
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Specielt for ØST, så er vi desuden i den situation, at de øvrige 3 unioner i vores område 
(FSKBH, Den Frie Bowling Union og DAI) allerede har planlagt deres turnering (da de ikke 
kunne vente på os). Det betyder, at vi i den kommende sæson kan forvente ”lidt skæve” 
starttidspunkter.  

Vi forventer, at vi ved udgangen af uge 40 har de første planer klar. Det giver selvfølgelig 
meget kort frist for udmelding af spilledatoer i den første måned. 

Stig Agerbo, S.A.S.: Kan konstatere, at det er på grænsen til det urealistiske. 

Lise Klitte, Partner 2009: Spørger ind til, hvorfor man ikke har stoppet sæsonen, for så var 
vi fri for dette bøvl. 

Martin Guldager, udvalgsformand: Gør opmærksom på, at det ikke er noget som ØST har 
kunnet beslutte alene. Vi skal afvikle vores turnering efter de aftaler der er gjort med 
DBwF, men man kan diskutere om vi skulle have valgt en anden løsning. 

Med hensyn til turnering – så giver det korrekt korte frister. Alle datoer er i spil – og lagt i 
kalenderen. Det er dog en udfordring, at vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvor de en-
kelte hold bliver placeret. Der er stadig lidt usikkerhed om der kommer ændringer. 

Gert Nielsen, BK Sisu: Henleder opmærksomheden på, at forsamlingsforbuddet fortsat er 
på 100 personer. Fortæller at hallerne skal have luft imellem de enkelte kampe i en start. 
Iflg. Jan Dondo vil der komme en guideline til, hvordan de enkelte sportsgrene skal for-
holde sig. 

Michael Pedersen, aktivitetskoordinator: Fortæller, at han også er informeret om beslutnin-
gen og forventer, at resultatet helt sikkert vil være en udvidet spilletid. Der bliver arbejdet 
på retningslinjerne, som sendes ud først i næste uge. Antallet af personer i hallen vil helt 
sikket være et problem i den nærmeste fremtid. 

Stig Agerbo, S.A.S: Efterlyser fortsat, at der sendes plan ud i grove træk senest i uge 38 (selv 
om der bliver rykket lidt rundt efterfølgende). 

Michael Pedersen, aktivitetskoordinator: Fortæller, at der lige nu arbejdes efter aktivitets-
plan version 12 (og det har vi gjort siden 3/8). Der dukker hele tiden udenlandske stævner 
ind, og øvrige stævner bliver rykket.  

Der er på nuværende tidspunkt lagt planer for alle stævner og turneringsweekender. Vi 
kender turneringen når vi ser på rækker og på mixturneringen. Resten af turneringen ken-
des først efter 20/9. Liga og 1. division vil være kendt lidt senere.  

Vi forsøger at komme i gang så hurtigt som muligt. Det er sikkert at S.A.S. er hårdt ramt, 
men også andre klubber har samme problem. 

Gert Nielsen, BK Sisu:  Spørger ind til, om Michael kan løfte sløret for, hvor langt turnerin-
gen kommer til at strække sig i den anden ende. 

Michael Pedersen, aktivitetskoordinator: Forudser, at vi kan afslutte sæsonen 2020/2021 
først i juni 2021. 
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Martin Guldager, udvalgsformand: Gør opmærksom på, at vi kan råde over yderligere 3-4 
weekender, hvis vi dropper vores lokale mesterskaber. Martin vil spørge forbundsbesty-
relsen, om vi kan offentliggøre en foreløbig spilleplan – men det kræver at vi ikke bliver 
bebrejdet, hvis der kommer ændringer til den foreløbige plan. 

Martin fortæller videre, at ØST har fået en forespørgsel fra VEST, om vi vil være med i en 
landsdækkende 1. division for damerne. En kontakt til klubberne viser, at ØST-klubberne 
ikke vil være interesseret i dette.  

Beretningen er herefter godkendt. 

5.  Tema: Format i vores herrer divisioner – double eller trio? 

Martin Guldager, udvalgsformand: Fortalte kort om, at han inden Corona havde deltaget i 
et møde i VEST, hvor man besluttede at gå helt over til at spille doubler i herredivisio-
nerne. Det vil sige, at man ønsker at spille dobbeltformat med 2 atleter på hver bane – i 6 
serier. Ingen tvivl om, at en kamp efter dette format vil blive dyrere og vil tage længere tid. 

Bo Rasmussen, Slagelse Bowling Club: fortæller, at det er noget som Slagelse Bowlingklub vil 
stemme for. Bo mener, at 6 serier er en god ting at spille, mener samtidig at 6 serier afvik-
les hurtigt i 1. division. 

Lena Christensen, LBC 2012: Tager klart afstand fra forslaget, mener ikke at deres klub vil 
kunne klare det rent økonomisk.  

Arne Frost, IF 32 Bowling: Mener heller ikke, at hans klub kan holde til det. 

Lars Kjølhede, Sundby: fortæller at de gerne vil fortsætte med 6-mands hold. 

Morten Poulsen, BK Næstved: Fortæller, at de gerne vil spille 6 serier, men er klar over at 
det vil blive for dyrt. 

Lise Klitte, Partner 2009: fortæller, at pensionister vil have svært ved økonomien, så Part-
ner 2009 ønsker at spille som de plejer. 

Martin Guldager, udvalgsformand: konkluderer at vi fortsætter med den spilleform som vi 
har i dag. 

6.  Valg til udvalgsledelse 
a. Udvalgsformand, Martin Guldager blev genvalgt for 2 år. 

b. Jens Chr. Hansen blev valgt (med fuldmagt) til aktivitetskoordinator for 2 år. 
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7. Valg/udpegning af udvalgsmedlemmer 

Udvalgsmedlemmer til aktivitetsudvalget vælges/udpeges for 1 år ad gangen.  
Der er 3 medlemmer der er udpeget, og dem vil ØST udvalget gerne fortsætte med. Des-
uden stiller Michael Pedersen sig til rådighed for aktivitetsudvalget. 

Aktivitetsudvalget består fremover af: 

• Michael Pedersen 

• Johnni Jespersen 

• Alice Andersen 

• Steffen Stripp 

Hvis der er andre, der gerne vil ind i udvalget og yde et stykke arbejde, send en mail til 
Jens, og man bliver straks sat i gang. 

8. Eventuelt 

Niels Christian Andersen, Team Millennium:  fortæller, at der var en klub (hans egen klub) 
der fejlagtigt havde tilmeldt et 4-mands herrehold. Niels Christian spørger ind til, hvorfor 
herrer ”kun” kan tilmelde sig 3-mandshold. 

Martin Guldager, udvalgsformand: Lover, at vi tager 4-mands herrehold med i vores over-
vejelser i sæson 2021/2022. 

Martin Guldager, udvalgsformand: Takkede for valget og ønsker alle en fortsat god dag 
ved repræsentantskabsmødet i DBwF. 

Martin lover at der sendes retningslinjer ud, men de retningslinjer som hallerne har udar-
bejdet, vil have større prioritet. 

Det årlige udvalgsmøde ØST sluttede kl. 10:32 
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12.3 Beretning – Øst udvalget 
v/udvalgsformand Martin Guldager 

Året 2020 har stået i Coronas tegn med de begrænsninger det har givet og denne beretning 
bliver en af de korte. 

Vores turnering 2019/2020 blev lukket ned og først afsluttet i uge 38. Trods dette lykkedes 
det vores aktivitetsteam at planlægge turneringen 2020/2021 for derefter at lukke en stor 
del ned og senere resten. 

For at gøre plads til turnerings afvikling besluttede Øst Udvalget at aflyse alle vores Lands-
delsmesterskaber og Åbningsstævne. Senere tog vi beslutning om aflysning af Øst Cup 
2020/2021 samt de første OB/OG Stævner. Det er vores indstilling af OB/OG Stævnerne 
2020/2021 aflyses, da vi ingen ide har om hvornår og hvordan restriktionerne ophæves. 

Bestyrelsen og især vores aktivitetsteam har knoklet med turneringsplanlægning efterhån-
den som restriktionerne kom til. Det har været et overvældende arbejde. 

Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til alle i Øst Udvalget men især en stor tak og aner-
kendelse til vores Aktivitetskoordinator der blev kastet ind i arbejdet da det stod værst til. 

Vi håber at I tager godt imod alle tiltag, ændring i propositioner m.m. der sandsynligvis vil 
komme for at vi alle kan spille bowling på en tryg og sikker måde. 

Må 2021 blive året hvor vi igen får normale tilstande så vi kan dyrke vores sport. 

Udvalgsformanden for Øst Udvalget stiller sig gerne til rådighed en klubaften, så I kan komme 
af med ris og ros. I skal blot sige til. 

Med dette overlades beretningen til Landsudvalg Øst. 
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13. DBwF Vest – udvalgsmøde 

DBwF Vest  

Udvalgsmøde 
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13.1  Dagsorden – DBwF Vest udvalgsmøde 

Dagsorden 
1. Repræsentanternes prøvelse 
2. Valg af en til to dirigenter 
3. Forhandlingsprotokol 
4. Beretning fra udvalgsledelsen 
5. Valg: 
a. Udvalgsformand  Ole Guldager Villig til genvalg 2 år 
b. Aktivitetskoordinator  Ole Drensgaard Villig til genvalg 2 år 

6. Udpegning af udvalgsmedlemmer 
a. Tur-udvalget 
b. Old Boys/Girls stævneudvalg 

7.   Eventuelt 
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13.2 Forhandlingsprotokol – Vest udvalget 
v/sekretær Bente Christensen 

Dagsorden  
1. Repræsentanternes prøvelse.  
2. Valg af en til to dirigenter.  
3. Forhandlingsprotokol. 
4. Beretning fra udvalgsledelsen. 
5. Valg:  

a.  Budgetansvarlig   Ole Guldager  Villig til genvalg 2 år 
6. Udpegning af udvalgsmedlemmer. 
7. Eventuelt. 

 

Torben Rasmussen, udvalgsformand: Bød velkommen til DBwF Vest-udvalgsmødet. 

1. Repræsentanternes prøvelse 

Der er 115 stemmer. 

2. Valg af 2 dirigenter 

Ole Guldager Jensen, blev enstemmigt valgt. 

Ole Guldager Jensen takkede for valget og læste dagsordenen op. 

Ingen kommentarer til den udsendte dagsorden 

3. Forhandlingsprotokol 

Ingen kommentarer til den skriftlige forhandling protokol fra sidste år. 

4. Beretning fra udvalgsledelsen. 

Torben Rasmussen, udvalgsformand havde et tillæg til den tidligere udsendte skrevne be-
retning som han læste op. 

Ja, som i nok kan se i den skriftlige beretning, så var det hele fint, frem til starten af januar, 
hvor den skulle afleveres. 

Der er jo sket en del siden da. 

Som skrevet i beretningen, så har vi afholdt et møde med alle klubberne i Vest, om hvor-
dan skal den se ud for eftertiden, fordi vi har for mange forskellige spilleformer. 

Det blev et rigtig godt møde, hvor der kom mange forslag til hvad vi kan gøre for at holde 
de forskellige spilleformer i gang. Det største problem var alle enig om, nemlig at kørsels-
afstand har stor betydning for de enkelte klubber, det problem kan vi kun løse ved at der 
er færre valgmuligheder, derfor kom vi frem til at der skulle være følgende spilleformer: 

• 6-mands hold Herrer og Damer (alle skal spille doubler) 
• 4-mands hold Damer 
• 4-mands hold Open 
• 3-mands hold ny spilleform med 4 serier pr. runde 
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Den sidste spilleform kunne vi desværre ikke få godkendt, primær fordi vi ikke kan få det 
tilpasset til Bowlingportalen, derfor så lavede ve det om til at spille som man før har gjort, 
nemlig at spille i puljer, og så gøre puljerne så små, så de ikke kommer til at spille mere end 
4 serier pr. gang. Da det var et stort ønske på mødet at man ikke mente at klubbens med-
lemmer kan klare flere serier pr. gang. 

På mødet løvede vi også at vi ville lave et opfølgnings møde i november måned, så vi kunne 
få stillet lovforslag til repræsentantskabsmødet mødet i 2021, hvis det kræves for at få 
turneringerne til at virke, derfor vil jeg allerede nu bed jer om at sætte kryds i kalenderen 
d. 14. nov. hvor dette møde vil blive holdt i Viby. 

Vi vil også finde en dato i januar eller februar til at holde et lignende møde med alle ung-
doms klubberne, så vi kan få tilpasset spilleformerne for dem. 

Holdtilmeldingen til næste sæson er allerede overstået på nuværende tidspunkt, og der-
for har vi så en ny statistik over udviklingen, så følgende antal hold er tilmeldt: 

• 6-mands herrer  71 hold (79 hold i denne sæson) 
• 6-mands damer  08 hold (09 hold i denne sæson) 
• 4-mands damer  12 hold (12 hold i denne sæson) 
• 4-mands Open  85 hold (87 hold i denne sæson) 
• 3-mands Puljer  40 hold (37 hold i denne sæson + 8 hold i u/h) 
• Liga ungdom  03 hold (03 hold i denne sæson) 
• Ungdoms puljer  19 hold (22 hold i denne sæson) 
• Jysk/Fynsk Turnering  55 hold (55 hold i denne sæson) 

 

Som det fremgår af tallene så har vi lidt nedgang i næste sæson, men jeg håber da at vi 
snart får vendt denne udvikling. 

Udviklingen er desværre også et udtryk for at vi har mistet nogle haller, og der er des-
værre endnu er par stykker på vej til at lukke. I Grindsted mangler de en der vil overtage 
forpakningen af hallen, ellers vil denne hal lukke, her i august. Og i Tønder mangler der 
også en der vil køre hallen videre. Så hvis der er nogen der kender en der vil tage kampen 
op, så giv dem et tip…. 

Nu har jeg forsøgt ikke at nævne Corona i denne beretning, men vi kan nok ikke komme 
udenom den. 

Grundet denne virus, har vores sport ligget stille fra starten af marts og frem til juli, hvor 
det igen blev tilladt at spille i hallerne, det har også betydet at vores holdturnering endnu 
ikke er færdigspillet. 

Hvis man har læst referaterne fra FB møderne, så vil man se at vi blev i forbundet, fra star-
ten af nedlukningen, enig om at, uanset hvilken beslutning vi ville træffe, så skulle den 
gælle for ALLE turneringsformerne. I slutningen af april blev i også enig om at hvis hallerne 
blev åbnet inden uge 31/32 så ville det være muligt at spille sæsonen færdig, så det gør vi 
nu. 

Inden nedlukning var der tilmelding til et Vest mesterskab for mix hold, men grundet ned-
lukningen af landet, så kunne vi ikke gennemføre dette mesterskab til tiden. 

Efterfølgende så er tidsplanen for efteråret blevet så presset, at vi har valgt at aflyse dette 
mesterskab i år.  
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På ungdomssiden er vi desværre også blevet ramt af Corona.  

Jeg skriver i min skriftlige beretning at der vil komme nogle nye initiativer på ungdomssi-
den, som vil komme på vores hjemmeside, desværre er der ikke sket så meget, dels fordi 
de ideer til et nyt breddemesterskab ikke kunne gennemføres, og dels har vi haft proble-
mer med at få propositionerne til de nye landsdækkende tiltag. 

Et andet tiltag er at vi har tænk os i Vest at indkalde alle ungdomsklubber til et møde om 
hvordan vi kan forbedre turneringen så vi kan få flere hold og/eller klubber med i den lø-
bende holdturnering (hvis den skal se så sådan ud i fremtiden) 

Vi er nød til at være åben for nye ideer, for at holde sporten levende. 

Med disse ord overlader jeg beretning til repræsentantskabet  

I januar, eller februar 2021 vil der blive afholdt et lignende møde for de klubber der har 
ungdoms atleter, for at snakke turnering og spilleformer. 

Der er en lille nedgang i antal af atleter til den kommende sæson. 

Pga. Corona har sporten ligget stille fra 11 marts 2020 til 8 juli 2020. Derfor afvikles den 
resterende del af turneringen i august og indtil uge 37. 

Der kommer et nyt tiltag for ungdommen i Vest i form af et breddestævne i Herning og 
Middelfart den 23. januar 2021. 

Kommentar til beretningen: 

Jan Filbert, Trekanten: Et godt møde som der kom noget konstruktivt ud af 

Kunne man ikke hente nogle af de midler der er i forbundet til at gøre det lidt mere attrak-
tivt for ungdommen at spille både turnering og stævner. 

F eks. lidt socialt/spisning i forbindelse med turneringsafslutning. 

Dette kunne måske gøre at klubberne kunne tiltrække nogle flere til deres klub. 

Vi bliver nød til at tænke anderledes og ikke kun i spilleformer nu når vi er i denne specielle 
tid. 

Det samme kunne gøre sig gældende på senior siden, prøv at tænke lidt anderledes og 
turde det. 

Det er ikke altid spilleformen der skal tænkes i, det kan være vejen frem i denne Corona-
tid. 

Vest-udvalget tager dette til efterretning. 

Torben Rasmussen, udvalgsformand: Der kommer en skrivelse omkring afviklingen de af 
turneringens sidste kampe. 

Der er beskrevet omkring telefon kampe og afvikling af kampe uden modstander. 
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I den kommende sæson er der kun 3 hold i 1 div. damer, derfor arbejdes der på en løsning 
i skrivende stund. 

Beretningen godkendt.  

5. Valg til Vest-udvalget 
a. Budgetansvarlig:   Ole Guldager blev genvalgt for 2 år. 

b. Sekretær:  Bente Christensen blev genvalgt for 2 år. 

 

Under udpegningen af tur-udvalgsmedlemmerne opdages det at sekretæren er på 
valg. 

Jf. https://bowlingsport.dk/wp-content/uploads/2018/04/Love.pdf § 17 Øst- og 
vestudvalgene. 

Udvalgsmødet går tilbage og foretager valget til sekretærposten (se punkt 5b – oven-
for) 

6. Udpegning af udvalgsmedlemmer 
• Tur-udvalgsmedlem Jørgen Larsen, valgt for ét år 
• Tur-udvalgsmedlem Jesper Jensen, valgt for ét år  
• Tur-udvalgsmedlem Charlotte Leen, valgt for ét år  
• Tur-udvalgsmedlem Torben Rasmussen, valgt for ét år  
• Ungdomsrepræsentant Bente Christensen, valgt for ét år  
• Aktivitetsteam Old boys/girls Niels Jensen, valgt for ét år  
• Aktivitetsteam Old boys/girls Mimi Jakobsen, valgt for ét år  
• Resultats formidling Ebbe Dauer, valgt for ét år  

Der er planlægningsmøder med aktivitetsteams for hallerne den 19. september i Vejle og 
den 20. september i Hobro. 

7.  Eventuelt 

Der var lidt små snak om afvikling af den sidste turnering i 2019/2020. 

Ole Guldager Jensen, ST: Gjorde opmærksom på at i haller med mere end 1 klub skal der 
udpeges en halansvarlig som koordinerer afviklingen med de andre klubber. 

Jf. § 15 stk. 1,2 i Lovregulativ V - Øst- og Vest-udvalgenes kompetencer og opgaver (her-
under de lokale aktivitetsteams). 

Torben Rasmussen, udvalgsformand: Takkede for god ro og orden. 

  

https://bowlingsport.dk/wp-content/uploads/2018/04/Love.pdf


 133 Repræsentantskabsmøde 2021 

13.3 Beretning – Vest udvalget 
v/udvalgsformand Torben Rasmussen 

Ja det er jo ikke lang tid siden vi sidst sad og skrev lidt om hvordan det er gået her i Vest, rent 
faktisk så var det i august, at vi skrev 2 sider tilføjelse til vores skriftlige beretning, der var 
skrevet i december 2019. 

Derfor vil vi kun lige nævne tilmeldingerne til 2020 sæsonen igen, og ellers kun fortælle hvor 
meget eller lidt vi har kunnet lave under de restriktioner der har været, som følge af Corona. 

Tilmeldingerne til denne sæson så sådan ud: 

• 6-mands herrer  71 hold (79 hold i sæson 19/20) 

• 6-mands damer  08 hold (09 hold i sæson 19/20) 

• 4-mands damer  12 hold (12 hold i sæson 19/20) 

• 4-mands Open  85 hold (87 hold i sæson 19/20) 

• 3-mands Puljer  40 hold (37 hold i sæson 19/20) 

• Liga ungdom   03 hold (03 hold i sæson 19/20) 

• Ungdoms puljer  19 hold (22 hold i sæson 19/20) 

• Jysk/Fynsk Turnering Herrer 55 hold (55 hold i sæson 19/20) 

• Jysk/Fynsk Turnering Damer 11 hold (17 hold i sæson 19/20) 

 

Vi kom kun lige i gang med turneringen, så blev der lukket ned igen, og der måtte kun være 10 
personer i en hal, det blev dog lavet om meget hurtigt, så der godt måtte spilles kampe hvor 
der var max 10 atleter pr. kamp, det betød at vi kunne afholde de fleste 4-mands kampe, da de 
jo kun består af 10 personer, når vi ikke skal tælle dommer og mekaniker med. 

Vi kunne derfor godt afholde flere kampe i samme hal, bare der var et banesæt mellem kam-
pene. 

Det har også været tilladt at spille Ligakampe og ungdomskampe, så det har vi gjort indtil der 
blev lukket helt ned i starten af december, hvor alt indendørs idræt blev forbudt. 

Lige før dette forbud kom, fik vi besked fra Kulturministeriet, at vi kunne afholde 6-mands 
kampe, hvis bare de 2 hold ikke kom i kontakt med hinanden, og at der var mindst 2 meter 
mellem atleterne fra de 2 hold. Det betød at vi i Vest satte os ned og lavede hele turnerings-
planen om for 1. - 2. - og 3. div. så vi var klar den 2. januar til at sætte turneringen i gang igen, 
men som vi netop har skrevet, så lukkede Danmark ned frem til den 4. januar. 

For at få plads til alle disse kampe inden sommerferien, har vi været nødt til at aflyse nogle 
andre aktiviteter, såsom Jysk/Fynsk Turnering, Old Boys/Girls Stævnerne, Vest Breddestæv-
nerne for Senior, Vest mesterskabet for single/double, og Vest mesterskabet for Old 
Boys/Girls.  

Men som i alle ved så sker der hele tiden en udvikling i Corona situationen, og i skrivende stund 
så er vi nedlukket frem til d. 17. januar, der er dog en meget stor risiko for at denne nedlukning 
vil blive udvidet, derfor kan vi ikke se at vi kan afslutte sæsonen inden sommerferien. 

Der er derfor blevet lavet en alternativ løsning på problemet, hvor vi har frossent turneringen 
fra d. 1/1 2021 og frem til d. 1/9 2021, så genoptager vi turneringen og lader den køre frem til 
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sommeren 2022, på den måde vil vi få plads til alle kampene og de kampe der er spillet, vil ikke 
være spillet forgæves. 

Skulle der blive åbnet op så vi kan spille før d. 1/9 vil vi lave nogle stævner og små korte turne-
ringer, for at holde gang i atleter og haller. 

Disse nedlukninger har desværre også kostet os nogle haller, vi havde allerede i foråret fået 
besked på at hallen i Grindsted vil lukke i august 2020 hvis der ikke kom en ny bestyrer til 
hallen, og at hallen i Fjerritslev var gået i betalingsstandsning, men forsøgte at køre videre, 
forhåbentlig findes der en løsning, ellers er hallen nødt til at lukke. Hallen i Års er desværre 
også lukket, da den er solgt til andet formål. Vi håber ikke vi får flere af denne slags nedluknin-
ger. 

 


