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Side 1 

Turneringer under DBwF Vest 

 
Følgende turneringer udbydes: 

6 mands holdturnering for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 

4-mands holdturnering for damehold, som Ude-/Hjemmekampe 

4-mands Open række, som Ude-/Hjemmekampe 

3-mands holdturnering for Open rækker, som Pulje 

3-mands holdturnering for ungdomshold, som Pulje  

2-mands holdturnering for ungdomshold, som Pulje (primært til de yngste) 

 

Indholdsfortegnelse: 

 
Forsamlingsklausul gældende for alle turneringer ........................................................................... 2 

Senior ............................................................................................................................................. 3 

6-mands Herrer hold ................................................................................................................... 3 

Generelt for alle 6-mands Herrer hold ......................................................................................... 3 

DT Vest 2. division Herrer ....................................................................................................... 4 

DT Vest 3. division Herrer ....................................................................................................... 6 

4-mands Open hold ..................................................................................................................... 7 

4-mands Dame hold..................................................................................................................... 8 

3-mands Open Pulje .................................................................................................................... 9 

Jysk/Fynsk turnering ................................................................................................................ 10 

Ungdom ........................................................................................................................................ 11 

3-mands Ungdom Pulje ............................................................................................................. 11 

2-mands Ungdom Pulje ............................................................................................................. 12 
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Side 2 

Forsamlingsklausul gældende for alle turneringer 
 

 

Der tages forbehold for indførsel af restriktioner fra øvrigheden.  

Herunder forsamlingsforbud samt myndighedernes øvrige anvisninger og retningslinjer for indendørs idræt.  

 

Danmarks Bowling Forbund kan til enhver tid justere propositionerne for at overholde eventuelt gældende 

forsamlingsforbud samt myndighedernes anvisninger og retningslinjer.  

 

Ændringerne fastsættes af vest-udvalget og godkendes af bestyrelsen.  
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Side 3 

Senior 

 

6-mands Herrer hold  

  

Generelt for alle 6-mands Herrer hold 

  

Stk 1. Et hold består af 6 atleter + evt. 1 reserve 

Stk 2. Der spilles AM.  

Stk 3. Der spilles om Danmarks Bowling Forbunds medaljer i guld, sølv og bronze.  
Stk 4. En klub kan have flere hold i samme række- Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1 og  

hold 2 – osv. Hold med lavere nummer, vil ved op-/nedrykning af atleter blive betragtet som højere 

liggende end hold med lavere nummer. 

Stk 5. Kampene afvikles som en dobbeltturnering hvor holdene mødes i en hjemme- og udekamp. 
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Side 4 

DT Vest 2. division Herrer  

(En kamp berammes til 6 baner i 3 timer)  

  

Stk 1. Et hold består af 6 atleter + evt. 1 reserve 

Stk 2. Damer kan deltage i denne række, dog må antallet af damer ikke overskride 50 % af holdet  

Stk 3. Opdelt i 3 rækker, der tilstræbes 8 hold i hver række.  

Stk 4. De 3 rækker inddeles efter holdenes geografiske placering.  

Stk 5. Der spilles doubler. 

Stk 6. Der spilles 6 serier pr. kamp.  

Stk 7. Hver double møder modstanderen over 1 serie. Det giver 3 separate ”kampe” i hver serie.  

Stk 8. Banefordelingen henvises til proportionerne for Liga og 1. division.  

Stk 9. Der uddeles for hver double kamp 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt  

serie.   

Seriens totale keglefald for hele 6 mandsholdet tildeles ligeledes 2 point for vunden serie.  

Der spilles således om i alt 48 point pr. kamp.  

Stk 10. De 3 vindere af DT Vest 2. division Herrer og den pointmæssigt bedst placerede 2'er spiller 

et oprykningsspil over 9 serier om 2 pladser i DT Vest 1. division Herrer 

For deltagelse i oprykningsspillet, skal atleterne være spilleberettiget  

(spilleregler § 6c, oversidningsreglen).  

 

Nedrykningen fra DT Vest 2. division Herrer 

 

Stk 11. Nedrykningen fra DT Vest 2. division Herrer vil afhænge af, hvor mange DT Vest-hold, der rykker 

 ud af Liga Herre og antallet af områder i DT Vest 3. division Herrer. 

 

Hvis der i alt er 6 DT Vest 3. division Herrer: 

o Rykker der 2 Vest-hold ud af Liga Herre: rykker i alt 7 hold ud af DT Vest 2. division Herrer. Det 

medfører, at de 6 hold i DT Vest 2. Div. Herrer, der slutter som nr. 7 og 8 og det pointmæssigt dår-

ligste hold, der slutter som nr. 6 rykker ned i DT Vest 3. division Herrer. 

o Rykker der 1 Vest-hold ud af Liga Herre: rykker i alt 6 hold ud af DT Vest 2. division Herrer. Det 

medfører, at de 6 hold i DT Vest 2. division Herrer, der slutter som nr. 7 og 8 rykker ned i DT Vest 

3. division Herrer. 

o Rykker der 0 Vest-hold ud af Liga Herre: rykker i alt 5 hold ud af DT Vest 2. division Herrer. Det 

medfører, at de 3 hold i DT Vest 2. division Herrer, der slutter som nr. 8 og de pointmæssigt 2 dår-

ligste hold, der slutter som nr. 7 rykker ned i DT Vest 3. division Herrer. 

 

Hvis der i alt er 5 DT Vest 3. division Herrer: 

o Rykker der 2 Vest-hold ud af Liga Herre: rykker i alt 6 hold ud af DT Vest 2. division Herrer. Det 

medfører, at de 6 hold i DT Vest 2. Div. Herrer, der slutter som nr. 7 og 8 rykker ned i DT Vest 3. 

division Herrer. 

o Rykker der 1 Vest-hold ud af Liga Herre: rykker i alt 5 hold ud af DT Vest 2. division Herrer. Det 

medfører, at de 3 hold i DT Vest 2. division Herrer, der slutter som nr. 8 og de pointmæssigt 2 dår-

ligste hold, der slutter som nr. 7 rykker ned i DT Vest 3. division Herrer. 
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Side 5 

o Rykker der 0 Vest-hold ud af Liga Herre: rykker i alt 4 hold ud af DT Vest 2. division Herrer. Det 

medfører, at de 3 hold i DT Vest 2. division Herrer, der slutter som nr. 8 og det pointmæssigt dårlig-

ste hold, der slutter som nr. 7 rykker ned i DT Vest 3. division Herrer.  
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Side 6 

 

 

DT Vest 3. division Herrer   

(spilles som DT Vest 2. division Herrer) 

(En kamp berammes til 6 baner i 3 timer)  

 

Stk 1. Et hold består af 6 atleter + evt. 1 reserve 

Stk 2. Damer kan deltage i denne række, dog må antallet af damer ikke overskride 50 % af holdet. 

Stk 3. Opdeles i 5 eller 6 rækker, der tilstræbes 6 hold i hver række. 

Stk 4. De 5 eller 6 rækker inddeles efter holdenes geografiske placering. 

Stk 5. Der spilles doubler. 

Stk 6. Der spilles 6 serier pr. kamp.  

Stk 7. Hver double møder modstanderen over 1 serie. Det giver 3 separate ”kampe” i hver serie.  

Stk 8. Banefordelingen henvises til proportionerne for Liga og 1. division.  

Stk 9. Der uddeles for hver double kamp 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt  

serie.  

Seriens totale keglefald for hele 6 mandsholdet tildeles ligeledes 2 point for vunden serie.  

Der spilles således om i alt 48 point pr. kamp. 

Stk 10. Vinderen rykker op i DT Vest 2. division Herrer. 
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Side 7 

4-mands Open hold  
  

 (En kamp berammes til 4 baner i 2 timer)  

  

Stk 1. Et hold består af 4 atleter + evt. 1 reserve 

Stk 2. Et hold kan bestå af atleter fra 2 klubber. 

- Ved holdtilmeldingen skal det meddeles hvilke 2 klubber der er tale om. 

- Ved holdtilmeldingen skal der angives hvor holdet har hjemmebane. 

Stk 3. Der oprettes en eller flere selvstændige turneringer uden indbyrdes sammenhæng, afhængig af antal 

tilmeldinger. Det tilstræbes, at hver enkelt turnering oprettes med 8 hold i hver. 

Stk 4. Der spilles AM.  

Stk 5. Der spilles om Danmarks Bowlingforbunds medaljer i guld, sølv og bronze.  

Stk 6. Kampene afvikles som en dobbeltturnering hvor holdene mødes i en hjemme- og udekamp.  

Stk 7. Der spilles 4 serier pr. kamp.  

Stk 8. Hver enkelt turnering planlægges ud fra de tilmeldte holds geografiske placering  

Stk 9. Holdet spiller samlet over et banesæt, modstanderen spiller på banesættet ved siden af.  

Stk 10. Efter 2 serier bytter holdene banesæt.  

Stk 11. Der uddeles for hver serie 2 point for vundet serie, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt kamp.  

Stk 12. Kampens totale keglefald for hele 4 mandsholdet tildeles ligeledes 2 point.   

Stk 13. Der spilles således om i alt 10 point pr. kamp.  
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Side 8 

4-mands Dame hold  
  

 (En kamp berammes til 4 baner i 2 timer)  

  

Stk 1. Et hold består af 4 atleter + evt. 1 reserve 

Stk 2. Et hold kan bestå af atleter fra 2 klubber. 

- Ved holdtilmeldingen skal det meddeles hvilke 2 klubber der er tale om. 

- Ved holdtilmeldingen skal der angives hvor holdet har hjemmebane. 

Stk 3. Der spilles AM.  

Stk 4. Der spilles om Danmarks Bowling Forbunds medaljer i guld, sølv og bronze.   

Stk 5. Kampene afvikles som en dobbeltturnering hvor holdene mødes i en hjemme- og udekamp.  

Stk 6. Der spilles 4 serier pr. kamp.  

Stk 7. Rækker inddeles efter holdenes geografiske placering 

Stk 8. Holdet spiller samlet over et banesæt, modstanderen spiller på banesættet ved siden af.  

Stk 9. Efter 2 serier bytter holdene banesæt.  

Stk 10. Der uddeles for hver serie 2 point for vundet serie, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt kamp.  

Kampens totale keglefald for hele 4 mandsholdet tildeles ligeledes 2 point. 

Der spilles således om i alt 10 point pr. kamp.  
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Side 9 

 

3-mands Open Pulje 

  

 (En kamp/runde berammes til 4-7 baner i 2,5 timer)  

  

Stk 1. Et hold består af 3 atleter + evt. 1 reserve 

Stk 2. Der spilles EU  

Stk 3. Banefordelingen findes ved at hjemmeholdet foretager en lodtrækning til 1. serie, derefter rykker alle 

hold en bane til højre efter hver serie. 

Stk 4. Der spilles 4 serier i hver runde, uanset antallet af hold i puljen. 

Hver serie optælles så alle holds score rangeres fra højest til lavest, og der gives point efter hver serie, 

således at det hold med højest keglefald får 8 point, næsthøjest keglefald får 6 point, 3. højeste kegle-

fald får 4 point, 4. højeste keglefald får 2 point og øvrige hold får 0 point. 

Ved ens score deles pointene. Der spilles om 80 point i hver runde svarende til 20 point pr. serie   

Stk 5. Der planlægges mindst 10 runder.  

Stk 6. Der spilles om Danmarks Bowling Forbunds medaljer i guld, sølv og bronze.   

Stk 7. Rækkerne inddeles efter holdenes geografiske placering, derefter inddeles rækkerne efter snit.  

Stk 8. Der tilstræbes 5 hold i hver række.  

Stk 9. Ved tilmelding bedes klubberne oplyse seneste snit på alle atleter på holdet.  

Stk 10. Alle hold i puljen har mindst 2 hjemmebanerunder, hjemmeholdet betaler for de runder hvor de har 

hjemmebane.  

Stk 11. Udskiftning af atleter kan ske efter færdigspillet serie. Udskiftes en atlet midt i en serie, kan atleten 

ikke genindtræde senere i runden.  

Stk 12. Er en klub nødt til at afmelde et hold efter 1. august, skal klubbens eventuelle hjemmerunder afvikles. 

Stk 13. Vinderen af rækken findes ved flest point.  

Står 2 eller flere hold lige, er det det totale keglefald for alle runder. 
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Side 10 

Jysk/Fynsk turnering 

 
Stk 1. Et hold består af 3 atleter + evt. 1 reserve 

Stk 2. En atlet kan kun deltage på et hold, i løbet af turneringen  

Stk 3. Der spilles i en dame række, og en herre række.  

Stk 4. Der spilles AM.  

Stk 5. Turneringen spilles som en ”cupturnering”, hvor et antal hold går videre til næste runde. Hvor mange 

der går videre fra den enkelte runde, SKAL oplyses inden runden starter. 

Stk 6. Rækkerne inddeles efter holdenes geografiske placering.  

Stk 7. Der tilstræbes maksimum 8 hold i hver række.  

Stk 8. Der gives 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort serie og 0 point for tabt serie.  

Stk 9. Udskiftning af atleter kan ske én gang pr. serie. Udskiftes en atlet midt i en serie, kan atleten genind-

træde i næste serie.  

Stk 10. De generelle spilleregler gælder også for oversiddende hold.   

Stk 11. Møder et hold ikke op til en runde, vil holdet blive opkrævet for runden. 

Stk 12. Alle planlagte kampe i runden skal spilles. 

Stk 13. Der spilles en serie mod alle hold i hver runde.  

Stk 14. I alle runder betales udgifterne af de deltagende hold. 

Stk 15. Sidste runde kaldes finalen og der spilles i både dame- og herrerækken om Danmarks Bowling For-

bunds medaljer i guld, sølv og bronze. 

Stk 16. Holdenes placering i runden, afgøres ved flest point.  

o Står 2 eller flere hold pointmæssigt lige, er det det totale keglefald og derefter indbyrdes kamp 

point (for alle runder) og derefter indbyrdes keglefald (for alle runder). 
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Side 11 

Ungdom 

3-mands Ungdom Pulje  
  

 (En kamp/runde berammes til 4-6 baner i 2-3 timer)  

  

Stk 1. Et hold består af 3 atleter + evt. 1 reserve 

Stk 2. Et hold kan bestå af atleter fra 2 klubber. 

o Ved holdtilmeldingen skal det meddeles hvilke 2 klubber der er tale om. 

o Ved holdtilmeldingen skal der angives hvor holdet har hjemmebane.  

Stk 3. Der spilles AM.  

Stk 4. Der spilles en serie mod alle hold i hver runde.  

Stk 5. Der planlægges mindst 7 runder.  

Stk 6. Der spilles om Danmarks Bowling Forbunds medaljer i guld, sølv og bronze.   

Stk 7. Rækkerne inddeles efter holdenes geografiske placering, derefter inddeles rækkerne efter snit.  

Stk 8. Der tilstræbes 6 hold i hver række.  

Stk 9. Ved tilmelding bedes klubberne oplyse seneste snit på alle atleter på holdet.  

Stk 10. Alle hold i puljen har mindst en hjemmebanerunde, hjemmeholdet betaler for den runde hvor de har 

hjemmebane.  

Stk 11. Der gives 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort serie og 0 point for tabt serie.  

Stk 12. Udskiftning af atleter kan ske efter færdigspillet serie. Udskiftes en atlet midt i en serie, kan atleten  

ikke genindtræde senere i runden.  

Stk 13. Ved evt. neutralrunder betaler holdene hver især deres part af omkostningerne.  

Stk 14. De generelle spilleregler gælder også for oversiddende hold.  

Stk 14. Er en klub nødt til at afmelde et hold efter 1. august, skal klubbens hjemmerunder afvikles.  

Stk 15. Vinderen af rækken findes ved flest point.  

o Står 2 eller flere hold lige, er det det totale keglefald og derefter indbyrdes kamp point (for alle 

runder) og derefter indbyrdes keglefald (for alle runder). 

 

       Stk 16. Trækkes et puljehold, skal holdet, hvis deres hjemmebanerunde endnu ikke er afholdt, afholde runden 

 og betale for banelejen. Puljens øvrige hold skal i de resterende runder ”spille mod” det trukket hold 

 og vinder som følge heraf denne puljekamp. Af samme årsag nulstilles tidligere puljekampe spillet af 

 det trukne hold ikke. 
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Side 12 

2-mands Ungdom Pulje  
  

 (En kamp/runde berammes til 4-6 baner i 1 ½ - 3 timer)  

  

Stk 1. Et hold består af 2 atleter + evt. 1 reserve 

Stk 2. Et hold kan bestå af atleter fra 2 klubber. 

o Ved holdtilmeldingen skal det meddeles hvilke 2 klubber der er tale om. 

o Ved holdtilmeldingen skal der angives hvor holdet har hjemmebane.   

Stk 3. Der spilles AM.  

Stk 4. Der spilles en serie mod alle hold i hver runde.  

Stk 5. Der planlægges mindst 7 runder.  

Stk 6. Der spilles om Danmarks Bowling Forbunds medaljer i guld, sølv og bronze.   

Stk 7. Rækkerne inddeles efter holdenes geografiske placering, derefter inddeles rækkerne efter snit.  

Stk 8. Der tilstræbes 6 hold i hver række.  

Stk 9. Ved tilmelding bedes klubberne oplyse seneste snit på alle atleter på holdet.  

Stk 10. Alle hold i puljen har mindst en hjemmebanerunde, hjemmeholdet betaler for den runde hvor de har 

 hjemmebane.  

Stk 11. Der gives 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort serie og 0 point for tabt serie.  

Stk 12. Udskiftning af atleter kan ske efter færdigspillet serie. Udskiftes en atlet midt i en serie, kan atleten 

 ikke genindtræde senere i runden.  

Stk 13. Ved evt. neutralrunder betaler holdene hver især deres part af omkostningerne.  

Stk 14. De generelle spilleregler gælder også for oversiddende hold.  

Stk 15. Er en klub nødt til at afmelde et hold efter turnerings start, skal resterende kampe afvikles, også  

klubbens eventuelle hjemmerunde.  

Stk 16. Vinderen af rækken findes ved flest point.  

o Står 2 eller flere hold lige, er det det totale keglefald og derefter indbyrdes kamppoint (for alle 

runder) og derefter indbyrdes keglefald (for alle runder). 
Stk 17. Trækkes et puljehold, skal holdet, hvis deres hjemmebanerunde endnu ikke er afholdt, afholde runden  

og betale for banelejen. Puljens øvrige hold skal i de resterende runder ”spille mod” det trukket hold  

og vinder som følge heraf denne puljekamp. Af samme årsag nulstilles tidligere puljekampe spillet af  

det trukne hold ikke. 

 

 

 

 

 


