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Propositioner for DBwF´s Øst/Vest-match 29-10-2022 
 

Danmarks bowling Forbund er arrangør af Øst/Vest-Matchen. 
Der udtages 20 herrer og 20 damer fra hvert udvalg, fordelt på 5 grupper således: 
 
Gruppe 1 op til 180 i snit  
Gruppe 2 op til 170 i snit 
Gruppe 3 op til 160 i snit 
Gruppe 4 op til 150 i snit 
Gruppe 5 op til 140 i snit  
 
(Snittet tages fra Bowlingportalen, version 01-06-2022. For at blive udtaget skal atleten i registrerings-
perioden have spillet mindst 16 serier og have deltaget på turneringshold i seniorturneringen.) 
  
Der spilles 4-mands hold, mix og 5-mands. 
 
Der spilles først 4-mandshold, hvor øst damehold møder vest damehold indenfor hver række, 3 serie, samtidig 
spiller herreholdene efter samme princip, 3 serier. (1 hold pr. bane) 
 
Når 4-mandshold er færdigspillet, afholdes der en spisepause, medens banerne bliver behandlet. 
 
Efter pausen spilles der mix par. Her spiller alle øst gruppe 1 mix par mod alle vest gruppe 1 mix par. Øvrige 
rækker spiller på samme måde. Der spilles 4 serier. (1 kamp pr. bane) 
 
Når mix er færdigspillet, holdes der pause. 
 
Til sidst spilles der 5-mandshold som bakerformat. Her spilles alle øst hold mod alle vest hold. 1. atlet, spiller 1 
og 5 rude, 2. atlet, spiller 2 og 6 rude, 3. atlet, spiller 3 og 7 rude, 4. atlet, spiller 4 og 8 rude, 5. atlet, spiller 5 
og 10 rude. Der spilles 4 serier. (1 hold pr. bane) 
 
Der spilles AM i 4-mandshold. Der spilles EU i Mix og 5-mandshold.  
Serierne i 4-mandshold og mix er snittællende. 
Danmarks Bowling Forbunds spilleregler er gældende. 
 
Der spilles om point, således: 
 
4-mandshold: 2 point for vundet serie, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt serie. 
Mix: 2 point for vundet serie, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt serie. 
5-mandshold: 2 point for vundet serie, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt serie. 
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Propositioner for udtagelse af atleter til DBwF´s Øst/Vest-match 29-10-2022 
 
Øst aktivitetskoordinator opdeler Øst i et passende antal områder, fordelingen sendes til Landsaktivitetslede-
ren inden udtagelsens begyndelse. 
Vest aktivitetskoordinator opdeler Vest i et passende antal områder, fordelingen sendes til Landsaktivitetslede-
ren inden udtagelsens begyndelse.  
 
Hver aktivitetskoordinator skal udtage atleterne på følgende måde: 
 
Øst/Vest:  Der udtages 4 atleter til gruppe 1, 2, 3, 4 og 5 damer fra de opdelte områder.  
Øst/Vest:  Der udtages 4 atleter til gruppe 1, 2, 3, 4 og 5 herrer fra de opdelte områder. 
 
Atleterne skal deltage i senior turneringen under DBwF. 
 
Hvert udvalg stiller med 5 stk. 4-mandshold i henholdsvis herrer og damer, fordelt således: 
1. 4-mandshold består af de 4 atleter fra gruppe 1 henholdsvis herrer og damer 
2. 4-mandshold består af de 4 atleter fra gruppe 2 henholdsvis herrer og damer 
3. 4-mandshold består af de 4 atleter fra gruppe 3 henholdsvis herrer og damer 
4. 4-mandshold består af de 4 atleter fra gruppe 4 henholdsvis herrer og damer 
5. 4-mandshold består af de 4 atleter fra gruppe 5 henholdsvis herrer og damer 
 
I mix stilles der med 20 par fra øst og vest, fordelt sådanne:  
Par 1, 2, 3 og 4 - består hver af 1 atlet fra gruppe 1 damer og 1 atlet fra gruppe 1 herrer 
Par 5, 6, 7 og 8 - består hver af 1 atlet fra gruppe 2 damer og 1 atlet fra gruppe 2 herrer 
Par 9, 10, 11 og 12 - består hver af 1 atlet fra gruppe 3 damer og 1 atlet fra gruppe 3 herrer 
Par 13, 14, 15 og 16 – består hver af 1 atlet fra gruppe 4 damer og 1 atlet fra gruppe 4 herrer 
Par 17, 18, 19 og 20 – består hver af 1 atlet fra gruppe 5 damer og 1 atlet fra gruppe 5 herrer 
 
Hvert udvalg stiller med 4 stk. 5-mandshold i henholdsvis herrer og damer, fordelt således: 
1. 5-mandshold består af 1 atlet fra gruppe 1- 1 atlet fra gruppe 2, 1 atlet fra gruppe 3, 1 atlet fra gruppe 4 og 1 
atlet fra gruppe 5 
2. 5-mandshold består af 1 atlet fra gruppe 1, 1 atlet fra gruppe 2, 1 atlet fra gruppe 3, 1 atlet fra gruppe 4 og 1 
atlet fra gruppe 5 
3. 5-mandshold består af 1 atlet fra gruppe 1, 1 atlet fra gruppe 2, 1 atlet fra gruppe 3, 1 atlet fra gruppe 4 og 1 
atlet fra gruppe 5 
4. 5-mandshold består af 1 atlet fra gruppe 1, 1 atlet fra gruppe 2, 1 atlet fra gruppe 3, 1 atlet fra gruppe 4 og 1 
atlet fra gruppe 5 
 
Atleterne udtages efter snitlisten på Bowlingportalen, version 01-06-2022 efter de opdelte områder i henholds-
vis Øst og Vest. 
 
Ved lighed mellem en eller flere atleters snit er følgende gældende: 
1. Flest serier. 
2.  Største total keglefald. 
3. Deltaget i lokalmesterskab/DM. 
 
Leder af landsudvalget, øst og vest aktivitetskoordinator kan ikke udtages til DBwF´s Øst/Vest-
matchen. 


