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1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer 

§ 1 Formål 

stk. 1 Bestemmelserne for forbundets turneringer indeholder DM-udvalgets an-
svarsområde i forbindelse med forbundets turneringer. Samt øst- og 

vestudvalgenes ansvarsområder for øvrige turneringer (kapitel 4). 

§ 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer 

stk. 1 Ændringer af bestemmelserne for forbundets turneringer, kan ske på et 
beslutningsdygtigt repræsentantskabsmøde med simpelt flertal, jf. for-

bundets love § 9, stk. 4. 

2. Landsdækkende turneringer for seniorer 

§ 3 Danmarksturneringen og Landspokalturneringen 

stk. 1 Forbundet skal i hver turneringssæson afholde Danmarks Idrætsforbunds 

Danmarksmesterskaber i følgende discipliner: 

1.1 En landsdækkende turnering for klubhold (Danmarksturneringen). 

1.2 En landsdækkende pokalturnering for klubhold (LP-turneringen).  

§ 4 Danmarksturneringens opbygning 

stk. 1 Danmarksturneringen jf. § 3, stk. 1.1 opbygges på følgende måde: 

1.1 Det første niveau som planlægges af DM-udvalget omfatter: 

1.1.1 En turnering for herrer bestående af: 

1.1.1.1 En landsdækkende liga 

1.1.1.2 En 1. division i henholdsvis Øst og Vest 

1.1.2 En turnering for damer bestående af: 

1.1.2.1 En landsdækkende liga 

1.1.2.2 En 1. division i henholdsvis Øst og Vest 

1.2 Det andet niveau som planlægges af henholdsvis øst- og vestudval-
get omfatter: 

1.2.1 En turnering for herrer bestående af: 

1.2.1.1 En fortsættelse af Danmarksturneringen i hen-

holdsvis Øst og Vest. 

1.2.1.2 Der er direkte oprykning fra Danmarksturneringes 
andet niveau til første niveau. 

1.2.1.3 Denne del af Danmarksturneringen benævnes DT 
Øst eller DT Vest.  

1.2.1.4 De enkelte rækker benævnes 2. division, 3. division 
osv.  

1.2.1.5 Anvendes der i denne del af Danmarksturneringen 

en opbygning med parallelle rækker, benævnes 
rækkerne DT xx 2. div. A og DT xx 2. div. B osv.  

1.2.2 En turnering for damer bestående af: 
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1.2.2.1 En fortsættelse af Danmarksturneringen i hen-
holdsvis Øst og Vest. 

1.2.2.2 Der er direkte oprykning fra Danmarksturneringes 
andet niveau til første niveau. 

1.2.2.3 Denne del af Danmarksturneringen benævnes DT 

Øst eller DT Vest.  

1.2.2.4 De enkelte rækker benævnes 2. division, 3. division 

osv.  

1.2.2.5 Anvendes der i denne del af Danmarksturneringen 
en opbygning med parallelle rækker, benævnes 

rækkerne DT xx 2. div. A og DT xx 2. div. B osv. 

§ 5 Landspokalturnerings opbygning 

stk. 1 Landspokalturneringen jf. § 3, stk. 1.2 opbygges på følgende måde: 

1.1 Det første niveau som planlægges af DM-udvalget omfatter: 

1.1.1 En turnering for herrer bestående af: 

1.1.1.1 Et landsdækkende slutspil. 

1.1.2 En turnering for damer bestående af: 

1.1.2.1 Et landsdækkende slutspil. 

1.2 Det andet niveau som planlægges af henholdsvis øst- og vestudval-

get: 

1.2.1 Et grundspil for herrer. 

1.2.2 Et grundspil for damer. 

1.2.3 Det fastsættes i propositionerne for Landspokalturneringen 
hvor mange hold der går videre fra grundspillet til det lands-

dækkende slutspil.  

§ 6 Deltagelse i Danmarksturneringen og Landspokalturneringen 

stk. 1 Deltagelse i Danmarksturneringen og Landspokalturneringen står åben 
for alle klubber, der ønsker at tilmelde hold.  

stk. 2 I Danmarksturneringen kan en klub deltage med flere hold i turneringen. 
En klub kan dog kun have et hold i hver række i første niveau. 

stk. 3 I Landspokalturneringen kan en klub deltage med ét herrehold og ét da-
mehold. 

§ 7 Propositioner 

stk. 1 Propositionerne for Danmarksturneringen og Landspokalturneringen for 

seniorer fastsættes af: 

1.1 DM-udvalget gældende for første niveau i turneringerne. 

1.2 Øst- og vestudvalgene gældende for andet niveau i turneringerne. 

stk. 2 Propositionerne for Danmarksturneringen skal udfærdiges således, at be-
tingelserne for DIF’s godkendelse som Danmarksmesterskaber for hold 

opretholdes. Propositionerne for hele Danmarksturneringen skal derfor 
godkendes af bestyrelsen. 
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stk. 3 Propositionerne for Landspokalturneringen skal udfærdiges således, at 
turneringens grundspil ikke afvikles efter samme turneringskoncept som 

Danmarksturneringen. 

stk. 4 Propositionerne for den kommende sæsons Danmarksturnering og Land-
pokalturnering skal være offentliggjort på forbundets hjemmeside senest 

den 1. maj. 

stk. 5 Vinderne af Danmarksturneringen og Landspokalturneringen modtager 

DIF’s mesterskabsmedaljer og forbundets mesterskabsmedaljer i guld. 
Yderligere uddeles forbundets mesterskabsmedaljer i henholdsvis sølv og 
bronze. 

3. Landsdækkende turnering for ungdom 

§ 8 Forbundets holdmesterskaber for ungdomshold 

stk. 1 Forbundet skal i hver turneringssæson afholde følgende holdturnering for 
ungdom: 

1.1 Forbundsmesterskabet for ungdomshold (Ungdomsligaen) 

§ 9  Ungdomsligaens opbygning 

stk. 1 Ungdomsligaen består af én landsdækkende række for ungdomshold uan-
set alder og køn. 

stk. 2 Der er ingen automatisk op- eller nedrykning til eller fra ungdomsligaen. 

stk. 3 Ungdomsligaen spilles som en turnering over et antal indledende runder 

samt et pokalfinalespil. 

§ 10 Propositioner 

stk. 1 Propositionerne fastsættes af forbundets ungdomsudvalg eventuelt i 
samarbejde med DM-udvalget og skal godkendes af bestyrelsen. 

stk. 2 Propositionerne for den kommende sæsons ungdomsliga, skal væres of-
fentliggjort på forbundets hjemmeside senest den 1. maj. 

stk. 3 Vinderen efter de indledende runder tildeles forbundets mesterskabsme-

daljer i guld. Endvidere uddeles forbundets mesterskabsmedalje i sølv til 
nummer 2 i grundspillet og i bronze til nummer 3 i grundspillet.  

stk. 4 I pokalfinalen spilles der om en A-pokal og B-pokal. Pokalerne er vandre-
pokaler og vindes derfor ikke til ejendom. 

4. Øvrige turneringer udbudt af forbundet 

§ 11 Øvrige turneringer 

stk. 1 Forbundet udbyder følgende turneringer: 

1.1 Landsdelsturneringer og/eller 

1.2 Regionale turneringer og/eller 

1.3 Lokale turneringer. 

  



 
5 

§ 12 Afholdelse af øvrige turneringer 

stk. 1 Afholdelse af øvrige turneringer arrangeres og gennemføres af øst- og 
vestudvalgene og dækker såvel senior- og ungdomsturneringer, der ikke 

er landsdækkende. 

stk. 2 Øst- og vestudvalgene afholder forbundets øvrige turneringer i samar-

bejde med de lokale aktivitetsteams. 

§ 13 Deltagelse i forbundets øvrige turneringer 

stk. 1 Deltagelse i forbundets øvrige turneringer er åben for alle licenserede at-
leter, der er hjemmehørende i det område hvor turneringen afvikles. 

§ 14 Propositioner 

stk. 1 Propositionerne for de i § 11 nævnte øvrige turneringer fastsættes af øst 

og vestudvalgene og fremsendes til godkendelse af bestyrelsen. 

stk. 2 Propositionerne for den kommende sæsons øvrige turneringer, skal væ-
res offentliggjort på forbundets hjemmeside senest den 1. maj. 

2.1 Undtaget herfra er øvrige turneringer, som ikke er en del af sæson-
programmet og dermed en del af forbundets samlede aktivitetsplan, 

herunder turneringer af kortere varighed. 

stk. 3 Vinderne i de øvrige turneringer modtager medaljer for hold i guld. Yder-
ligere uddeles medaljer for hold i sølv og bronze. 

5. Fælles bestemmelser for forbundets landsdækkende og øvrige turneringer 

§ 15 Invitation 

stk. 1 Forbundet udsender senest medio maj meddelelse om den kommende 
sæsons turneringer. 

stk. 2 Meddelelsen skal enten indeholde propositionerne for hver enkelt turne-
ring eller en henvisning til propositionerne for hver enkelt turnering på 

forbundets hjemmeside. 

stk. 3 Propositionerne for forbundets turneringer skal som minimum indeholde 
følgende oplysninger: 

3.1 Hvem udbyder turneringen. 

3.2 Hvem kan deltage. 

3.3 Hvilken turneringsform: 

3.3.1 Enkeltturnering (holdene møder kun hinanden en gang). 

3.3.2 Dobbeltturnering (der spilles ude - og hjemmekampe). 

3.3.3 Puljekampe. 

3.3.4 Cup-turnering. 

3.4 Spilleform (Europæisk (EU) eller amerikansk (AM)). 

3.5 Særlige forhold som har betydning for den pågældende turnering. 

stk. 4 I omtalen af et DIF anerkendt Danmarksmesterskab for hold skal formu-
leringen ”Danmarks Idrætsforbund Danmarksmesterskab for hold” indgå. 
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Formuleringen må ikke anvendes i forbindelse med forbundets ungdoms-
liga og forbundets øvrige turnering. 

§ 16 Tilmelding 

stk. 1 Tilmelding til forbundets landsdækkende turneringer og øvrige turnerin-

ger sker én gang årligt i forbindelse med den samlede landsdækkende 
tilmelding til turneringer i forbundet. 

1.1 Undtaget herfra er øvrige turneringer, som ikke er en del af sæson-
programmet og dermed en del af forbundets samlede aktivitetsplan. 
Herunder turneringer af kortere varighed. 

stk. 2 Ved trækning af hold efter tilmeldingsfristen hæfter klubben for turne-
ringsafgifter samt baneleje for de baner, der ikke kan afbestilles, jf. 

Lovregulativ I, § 9, stk. 2. 

§ 17 Damer på herrehold eller herrer på damehold 

stk. 1 Med undtagelse for Danmarksturneringens første niveau og Landspokal-
turneringen, er det tilladt damer at deltage på et herrehold i turneringer 

udbudt af forbundet. (Gældende indtil videre, se fodnote 1). 

stk. 1 Med undtagelse for Danmarksturneringens første niveau og Landspokal-
turneringen, er det tilladt damer at deltage på et herrehold eller herrer at 

deltage på et damehold, hvis dette specifikt fremgår af propositionerne 
for den enkelte turnering. (Ikrafttræden udsat, se fodnote 1). 

stk. 2 Et tilmeldt herrehold eller damehold skal dog bestå af minimum 50% at-
leter fra det pågældende køn. 

§ 18 Spilleformer og snittællende 

stk. 1 Ved alle forbundets landsdækkende turneringer og øvrige turneringer 

skal der enten spilles europæisk eller amerikansk. 

stk. 2 Alle forbundets turneringer er snittællende. 

stk. 3 Ved alle forbundets turneringer startes der med minimum ti minutters 

opvarmning. 

§ 19 International Bowling Federation og forbundets øvrige lovgivning 

stk. 1 Ved alle turneringer påhviler det arrangøren, at turneringerne gennemfø-
res i overensstemmelse med International Bowling Federation (IBF)’s og 

European Bowling Federation (EBF)’s regler og forbundets love, lovregu-
lativer, bestemmelser og spilleregler. 

 

 

 

 
1 Bestemmelser for forbundets turneringer § 17 

Repræsentantskabet vedtog den 25. maj 2019 ny § 17. Bestyrelsen anerkender, at beslutningen kan 
have voldsomme konsekvenser. På denne baggrund besluttede bestyrelsen, at ændringen bør genbe-

handles på et kommende repræsentantskabsmøde før ikrafttræden. Emnet blev ikke behandlet på 
repræsentantskabsmøderne den 8. august 2020, 7. august 2021 eller 19. marts 2022, og ændringen er 
derfor ikke gældende endnu. 
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§ 20 Ikke licenserede atleter 

stk. 1 Ikke licenserede atleter kan kun deltage i forbundets turneringer, såfremt 
der er givet tilladelse til at gennemføre specielle rækker for ikke license-

rede atleter. 

§ 21 Deltagelse i turneringer ikke udbudt af forbundet 

stk. 1 Atleter med licens i forbundet, må deltage i andre turneringer end de 
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, 26.05.2018, 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: § 19, stk. 1) 

 


