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1. Formål, hjemmel og ændring af propositionerne 

1.1 Formål 

Propositionerne indeholder alle sportslige regler vedrørende Danmarksmesterska-
berne for senior udbudt af Danmarks Bowling Forbund. 

1.2  Hjemmel og ændring af propositionerne  

 Propositionerne vedrørende Danmarksmesterskaberne er fastsat af Danmarks 
Bowlings Forbunds DM-udvalg med hjemmel i ”Bestemmelser for forbundets me-
sterskaber” § 6, stk. 1.  

 Ændring af propositionerne kan ske før en sæson, når DM-udvalget finder det 
nødvendigt. Propositionerne skal være offentliggjort på forbundets hjemmeside 
seneste den 1. september jf. ”Bestemmelser for forbundets mesterskaber” § 6 stk. 
2” 

2. DM Single/Double 

2.1  Indledende DM single 

 Der spilles seks serier AM pr. atlet.  
 Ud over de indledende runder for alle tilmeldte damer og herrer med kvalifika-

tion til kvartfinalerne, kan der endvidere udbydes en eller flere rækker inddelt 
efter specifikke kriterier. Antal af rækker og kriterierne oplyses i indbydelsen.  

2.2 DM Double 

 Mesterskabet i double afgøres over de seks indledende serier. 

2.3  Kvartfinale 

 De 16 bedste damer fra indledende runde går videre til kvartfinalen. 
 De 24 bedste herrer fra indledende runde går videre til kvartfinalen. 
 Der spilles seks serier AM pr. atlet. 
 Atletens scores fra indledende runde overføres til kvartfinalen. 
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2.4 Semifinale og finale 

De fire bedste damer og herrer efter indledende og kvartfinalen, totalt 12 serier (6 + 
6) går videre til semifinalen. 
Semi- og finaleformat: 

 
 

Seed bevares gennem alle trin. Dvs. skulle nummer et tabe kamp nr. et og vinde kamp 
nr. tre, vil nr. et stadig være højest seedet i guldfinalen.  

2.5 Medaljer 

 Medaljer, single: 
- Nummer 1: DIF’s mesterskabsmedalje og DBwF’s mesterskabsplaquette. 
- Nummer 2: DBwF’s sølvmedalje. 
- Nummer 3 og 4 : DBwF’s bronzemedalje. 

 Medaljer, double: 
- Nummer 1: DIF’s mesterskabsmedalje og DBwF’s mesterskabsplaquette. 
- Nummer 2: DBwF’s sølvmedalje. 
- Nummer 3 og 4: DBwF’s bronzemedalje. 

 Medaljer, rækker inddelt efter specifikke kriterier jf. indbydelsen: 
- Nummer 1: DBwF’s guldmedalje. 
- Nummer 2: DBwF’s sølvmedalje. 
- Nummer 3: DBwF’s bronzemedalje. 
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3. DM Mixdouble 

3.1 Indledende  

 En mixdouble består af en herre og en dame, som spiller sammen under hele me-
sterskabet.  

 Der spilles 12 serier AM pr. hold. 6 serier pr. atlet.  

3.2 Kvartfinale 

 De 12 bedste mixdoubler går videre til kvartfinalen. 
 Den enkelte atlets score fra indledende runde overføres til kvartfinalen. 
 Der spilles 12 serier AM pr. hold. 6 serier pr. atlet. 

3.3 Semifinaler 

 De 4 bedste hold efter indledende runder og kvartfinalen, total 24 serier (12 + 12 
serier) går videre til semifinalerne. 

 Der startes fra scratch i semifinalen. 
 I semifinalerne spilles følgende kampe: 

- Kamp 1: mixdouble nr. 4 mod mixdouble nr. 1 
- Kamp 2: mixdouble nr. 3 mod mixdouble nr. 2 

 Der spilles en serie AM pr. atlet (2 serier AM pr. mixdouble) 
 Mixdoublen med den højeste score i begge kampe går videre til finalen. 

3.4 Finale 

 De to vindere af kamp 1 og kamp 2 mødes i finalen om det Danmarksmesterskabet 
for mixdouble. 

 Der spilles én serie AM pr. atlet (to serier AM pr. mixdouble). 
 Mixdoublen med den højeste score er Danmarksmestre. 
 Der spilles ikke om placeringen som nr. 3. Der uddeles bronzemedaljer til taberne 

i semifinalen. 

3.5 Medaljer 

 Medaljer, mixdouble: 
- Nummer 1: DIF’s mesterskabsmedalje og DBwF’s mesterskabsplaquette. 
- Nummer 2: DBwF’s sølvmedalje. 
- Nummer 3 og 4: DBwF’s bronzemedalje. 
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4. DM Trio 

4.1 Indledende runder 

 Der spilles trio i én dame eller én herrerække. 
 Der spilles 18 serier AM pr. hold, 6 serier pr. atlet. 

4.2 Kvartfinaler 

 De 12 bedste herretrioer og de 8 bedste dametrioer fra de indledende runder går 
videre til kvartfinalerne.  

 Den enkelte atlets score fra indledende runde overføres til kvartfinalen. 
 Der spilles 18 serier AM pr. hold. 6 serier pr. atlet. 

4.3 Semifinaler 

 De 4 bedste herretrioer og 4 bedst dametrioer efter de indledende runder og 
kvartfinalen, total 36 serier (18 + 18 serier) går videre til semifinalerne. 

 Der startes fra scratch i semifinalen. 
 I semifinalerne spilles følgende kampe: 

- Kamp 1: trio nr. 4 mod trio nr. 1 
- Kamp 2: trio nr. 3 mod trio nr. 2 

 Der spilles en serie AM pr. atlet (3 serier AM pr. trio) 
 Trioen med den højeste score i begge kampe går videre til finalen. 

4.4 Finalen 

 De to vindere, både herrer og damer, af kamp 1 og kamp 2 mødes i finalen om 
Danmarksmesterskabet. 

 Der spilles én serie AM pr. atlet (tre serier AM pr. trio). 
 Trioen med den højeste score er Danmarksmester. 
 Der spilles ikke om placeringen som nr. 3. Der uddeles bronzemedaljer til taberne 

i semifinalen. 

4.5 Medaljer 

 Medaljer, trio herre og damer: 
- Nummer 1: DIF’s mesterskabsmedalje og DBwF’s mesterskabsplaquette. 
- Nummer 2: DBwF’s sølvmedalje. 
- Nummer 3 og 4: DBwF’s bronzemedalje. 
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5. Fælles propositioner for Danmarksmesterskaberne 
 

5.1 Mødetid 

Atleterne skal være til stede i hallen 10 minutter før deres starts påbegyndelse. Er 
dette ikke tilfælde og har DM Lederen ikke fået besked om eventuel forsinkelse, be-
tragtes man som værende udeblevet.  

5.2 Banefordeling 

Banefordelingen foretages af DM Lederen ved lodtrækning. I de indledende starter 
spiller kønnene blandet. Ved kvartfinaler, semifinaler og finaler spiller kønnene for så 
vidt muligt ikke blandet.  

5.3 Opvarmning  

Der er 10. minutters opvarmning før hver start i de indledende starter. 

5.4 Finalerne 

5.4.1 Afbud til finaler 

Der suppleres kun op til finalerne hvis atleter / mixdouble / trio melder afbud 
senest én time efter starttidspunktet for den sidste indledende start.  
Afbud foretaget inden for retmæssig tid listes på mesterskabers hjemmeside. 

5.4.2 Valg af baner i finalen 

Højeste rangerende atlet / mixdouble / trio vælger startbane. Dette meddeles 
DM Lederen senest fem minutter inde i opvarmningen. Dog inden opvarmnin-
gen såfremt scoresystemet ikke tillader ændringer efter igangsat opvarmning.  

5.4.3 Ændring af rækkefølgen i mix double / trio 

Efter hvert trin i finalespillet er det tilladt for mixdoublen / trioen at ændre på 
spillerækkefølgen. Dette meddeles DM Lederen senest fem minutter efter af-
slutningen af et trin. 

5.4.4 Tie i finalespillet 

 I tilfælde af tie i finalespillet for DM Single: 
- Der spilles ét slag til en vinder er fundet. Er der stadig tie spilles ét slag 

mere osv. 
 I tilfælde af tie i finalespillet for DM Mixdouble / DM Trio: 

- Der spilles ét slag pr. spiller pr. hold til en vinder er fundet. Er der stadig 
tie spilles ét slag mere af pr. spiller pr. hold osv. 
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6. Fælles betingelser for tilmelding, venteliste samt betaling 

6.1 Tilmelding 

Tilmelding til mesterskaber kan kun foregå via forbundets hjemmeside samt forbun-
dets tilmeldingssystem. Starterne fordeles efter tilmeldingstidspunkt. 
En double / mixdouble / trio kan på grund af afbud fra en eller flere atleter, udskifte 
denne / disse ved skriftlig henvendelse til DM Lederen (via e-mail). 

6.2 Venteliste 

Atleter / mixdoubler / trioer på venteliste, listes i forhold til tilmeldingstidspunkt. Dog 
prioriteres ”tvangsflyttede” atleter / Mixdoubler / trioer (tilmeldt én start men pga. 
manglende plads er flyttet af DM Lederen til en anden start) højest i tilfælde af vente-
liste. 

6.3 Betaling 

Der kan kun betales via forbundets betalingsmodul og betalingen skal være foretaget 
på den i tilmeldingsbekræftelsens angivne dato. 
Er betalingen ikke registreret udsendes en rykker pr. mail, hvor efter man har 24 timer 
til at foretage betalingen og igen kun med betalingskort via forbundets betalingsmo-
dul. 
Er betalingen stadig ikke modtaget, slettes tilmeldingen/atleten uden yderligere var-
sel. 
Man hæfter for sin tilmelding og ved afbud efter sidste tilmeldingsdato, opkræves der 
fuldt startgebyr uanset grunden til afbrud. 
Atleter der har meldt afbud, vil få startgebyret tilbage, hvis pladsen ”sælges” til en ny 
atlet, som ikke i forvejen er tilmeldt mesterskabet. 

Godkendt den 06.05.2019 med senere ændringer 
 den 03.08.2019 og 12.08.2022 

 


