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1. Formål og ændring af bestemmelserne for stævner 

§ 1 Formål 

stk. 1 Bestemmelserne for danske stævner og internationale stævner på dansk 
grund indeholder betingelser for stævnernes godkendelse. 

§ 2 Ændring af bestemmelserne for stævner 

stk. 1 Ændringer af bestemmelserne for danske stævner og internationale 
stævner på dansk grund, kan ske på et beslutningsdygtigt repræsentant-
skabsmøde med simpelt flertal, jf. forbundets love § 9, stk. 4. 

2. Danske stævner 

§ 3 Godkendelse 

stk. 1 Hvis arrangøren af et dansk stævne ønsker, at stævnet skal være snit-
tællende, skal stævnet godkendes af bestyrelsen. 

stk. 2 Hvis arrangøren af et dansk stævne ønsker, at stævnet skal være åbent 
for atleter med licens i indtil tre navngivne Europæiske lande, ud over 

atleter med dansk licens, skal stævnet godkendes af bestyrelsen. 

stk. 3 Bestyrelsen kan udpege administrationen, eller et eller flere udvalg, til på 
vegne af bestyrelsen at behandle ansøgninger om godkendelse af danske 

stævner. 

§ 4 Ansøgning om godkendelse 

stk. 1 Ansøgning om godkendelse af et dansk stævne, skal ske senest to uger 
inden udsendelse af invitation til stævnet. 

stk. 2 Kravene for godkendelse af danske stævner fastsættes til enhver tid af 
bestyrelsen. 

stk. 3 Bestyrelsen fastsætter til enhver tid, om der i forbindelse med ansøgnin-

gen skal benyttes et ansøgningsskema og hvilke bilag, der eventuelt skal 
vedlægges ansøgningen.  

stk. 4 Ansøgningen sendes til administrationen og skal som minimum indeholde 
følgende: 

4.1 Udkast til invitation. (Det skal fremgå af invitationen, at stævnet er 
godkendt som snittællende stævne). 

4.2 Stævnearrangør og stævnets navn. 

4.3 Tid og sted for stævnets afholdelse. 

4.4 Hvilke discipliner der spilles i. 

4.5 Antallet af rækker og specifikation af disse. 

4.6 Eventuelle handicaps. 

4.7 Startafgiftens størrelse. 

4.8 Samlet præmiesum. 

4.9 Indtil 3 navngivne lande, hvis stævnet falder under § 3 stk. 2. 
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stk. 5 Svar på ansøgningen skal være ansøger i hænde senest to uger efter 
administrationens modtagelse af ansøgningen.  

stk. 6 Stævnet må ikke offentliggøres før godkendelsen foreligger. 

§ 5 Deltagelse i Danske stævner 

stk. 1 Alle atleter med licens i forbundet kan deltage i danske stævner, med-
mindre propositionerne indeholder begrænsninger. 

stk. 2 Ikke licenserede atleter kan kun deltage i godkendte danske stævner, når 
der i hvert enkelt tilfælde er søgt og givet tilladelse hertil. 

stk. 3 Ikke licenserede atleter kan ikke deltage i stævner, der er åbne for atleter 

med licens i andre bowlingforbund end Danmarks Bowling Forbund. 

3. Internationale stævner på dansk grund 

§ 6  Definition og betingelser 

stk. 1 Et EBF Stævne er et stævne, der er åbent for deltagelse af atleter med 

licens i mere end 4 nationale bowlingforbund i European Bowling Federa-
tion (EBF), men ikke for atleter alene med licens i nationale 

bowlingforbund udenfor Europa. 

stk. 2 Et IBF Stævne er et stævne, der er åbent for alle atleter med licens i et 
af de nationale bowlingforbund i International Bowling Federation (IBF). 

stk. 3 Et EBT Stævne er et internationalt stævne, der er optaget i EBF’s Euro-
pean Bowling Tour. 

stk. 4 Referencer til internationale stævneregler: 

- EBF Rules for Championships and approved International Tourna-
ments, chapter 8 Approved International Tournaments. 

- IBF’s Tenpin Bowling Playing Rules, chapter on IBF approved interna-
tional tournaments. 

- EBF’s European Bowling Tour Rules, der udgives år for år. 

§ 7  Godkendelse af internationale stævner på dansk grund 

stk. 1 Et EBF Stævne i Danmark skal godkendes af bestyrelsen og EBF. 

stk. 2 Et IBF Stævne i Danmark skal godkendes af bestyrelsen, EBF og IBF. 

stk. 3 EBT Stævner i Danmark kræver ikke dansk godkendelse, men bestyrelsen 
skal acceptere stævnets afviklingsuge, der normalt ligger fast fra år til år, 
medmindre andet aftales med arrangøren. 

stk. 4 Efter bestyrelsens godkendelse, videresender administrationen ansøgnin-
gen til behandling hos EBF, der, om nødvendigt, videresender 

ansøgningen til behandling hos IBF. 

§ 8 Ansøgning om godkendelse 

stk. 1 Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte ansøgningsproceduren, der dog 
skal være i overensstemmelse med de internationale regler for ansøgning 

om internationale stævner.  
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stk. 2 Arrangøren af et internationalt stævne, skal benytte EBF’s ansøgnings-
skema. 

stk. 3 EBF’s stævneansøgning skal sendes til administrationen senest 4 måne-
der før første afviklingsdag i stævnet.  

stk. 4 Oplysninger om gebyr samt fremgangsmåden ved ansøgning om interna-

tionale stævner, kan rekvireres hos administrationen. 

stk. 5 Svar på en ansøgning skal foreligge senest 2 uger efter modtagelsen af 

ansøgningen. Bestyrelsen kan i forbindelse med svaret kræve økonomisk 
garanti for den i ansøgningen anførte præmiesum. 

4. Fælles bestemmelser for danske stævner og internationale stævner på dansk 

grund 

§ 9 Afslag på ansøgning 

stk. 1 Den ønskede stævnetermin kan afvises, såfremt der er sammenfald med 
væsentlige nationale aktiviteter. Bestyrelsen definerer ”væsentlige natio-

nale aktiviteter”. Den ønskede termin kan ikke afvises med henvisning til 
at flere ansøgere ønsker at benytte samme stævnetermin. 

stk. 2 Såfremt en stævnearrangør ved et tidligere godkendt stævne ikke har 
opfyldt de i godkendelsen af stævnet stillede krav, kan bestyrelsen, even-
tuelt efter indstilling, afvise ansøgninger fra samme arrangør. 

stk. 3 For sent indkomne ansøgninger kan afvises.  

§ 10 Spilleformer og snittællende 

stk. 1 Ved alle Danske stævner og internationale stævner på dansk grund, skal 
der enten spilles europæisk eller amerikansk. 

stk. 2 Godkendte danske stævner er snittællende. 

stk. 3 Alle internationale stævner på dansk grund og internationale stævner 

uden for Danmark er kun snittællende, hvis der foreligger en officiel re-
sultatliste med samtlige danske deltageres resultater. Den officielle 
resultatliste skal indeholde samtlige spillede serier af danske deltagere og 

ikke kun de serier, der giver den bedste placering i det internationale 
stævne. 

stk. 4 Ved alle Danske stævner og Internationale stævner på dansk grund, der 
udbydes af eller er godkendt af forbundet som snittællende arrangemen-
ter, startes der ved indledende runder med minimum ti minutters 

opvarmning.  

 

§ 11 Resultatlister 

stk. 1 Det påhviler arrangøren at indsende resultatliste til administrationen se-

nest 14 dage efter stævnets afslutning. 

stk. 2 Ved danske stævner skal resultatlisten, ud over dato og sted for afviklin-

gen af stævnet, indeholde følgende for samtlige deltagere: 

2.1 Deltagende atleters licensnummer, navn og klub. 
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2.2 Deltagende atleters samlede slutresultat renset for eventuelt handi-
cap og/eller bonus. 

2.3 Deltagende atleters antal spillede serier. 

2.4 Såfremt atleter deltager flere gange, skal alle hele serier og opnåede 
resultater opgives på resultatlisten.  

stk. 3 Ved internationale stævner på dansk grund skal resultatlisten, ud over 
dato og sted for afviklingen, for danske deltagere indeholde samme in-

formationer som anført under §§ 11, stk. 2.1 til 2.4. 

§ 12 Det økonomiske ansvar for godkendte stævner 

stk. 1 Hverken forbundet, EBF eller IBF påtager sig ved godkendelse af et 
stævne noget ansvar af økonomisk karakter. 

stk. 2 Alene stævnearrangøren hæfter for stævnets økonomi og de på indbydel-
sen opgivne propositioner og præmier.  

stk. 3 For danske stævner kan ændringer i de godkendte propositioner kun fo-

retages efter godkendelse af bestyrelsen.  

stk. 4 For internationale stævner i Danmark kan ændringer kun foretages efter 

godkendelse af EBF, respektive IBF. 

§ 13 International Bowling Federation og forbundets øvrige lovgivning 

stk. 1 Ved alle danske stævner og internationale stævner på dansk grund, på-
hviler det arrangøren, at stævnet gennemføres i overensstemmelse med 

IBF’s og EBF’s regler og forbundets love, lovregulativer, bestemmelser og 
spilleregler. 

§ 14 Deltagelse i andre stævner 

stk. 1 Atleter med licens i forbundet, må deltage i andre stævner end de ovenfor 

anførte. Det gælder såvel nationale som internationale, under forudsæt-
ning af, at bestemmelserne for amatørstatus i forbundet respekteres, og 
at deltagelsen ikke er i strid med forbundets interesser. 

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 21.05.2016 
Med senere ændringer 

den 20.05.2017, 25.05.2019, 08.08.2020 samt den 07.08.2021 
Redaktionelle ændringer juni 2022 

X. Redaktionelle ændringer efter repræsentantskabsmødet den 19. marts 2022 

I henhold til forbundets love § 9, stk. 4.1 er følgende redaktionelle ændringer gennemført efter 

det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. marts 2022. 

I. Redaktionelle ændringer jf. forbundets love § 9, stk. 4.1.2 
- European Tenpin Bowling Federation (ETBF) har i efteråret 2021 ændret navn til European 

Bowling Federation. Som følge heraf er ændret til European Bowling Federation (EBF), 

første gang ETBF blev nævnt, og efterfølgende steder er ændret til EBF. 

- (Ændring sket i: § 6, stk. 1, 3 og 4, § 7, stk. 1, 2 og 4, § 8, stk. 2 og 3, § 12, stk. 1 og 

4 og § 13, stk. 1) 
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