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1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet 

§ 1  Formål 

stk. 1 Lovregulativet indeholder alle relevante love om optagelse af medlems-
klubber i forbundet, herunder medlemsklubbernes rettigheder og pligter 

i forhold til forbundet. 

§ 2  Hjemmel og ændring af lovregulativet 

stk. 1 Lovregulativ I om ”Optagelse af medlemsklubber, deres rettigheder og 
pligter”, er udstedt med hjemmel i forbundets love § 4, stk. 2. 

stk. 2 Ændring af Lovregulativ I, kan ske på et beslutningsdygtigt repræsen-
tantskabsmøde med 2/3 majoritet jf. forbundets love § 9, stk. 4. 

2. Optagelse af medlemsklubber 

§ 3  Følgende kan optages som medlemsklubber 

stk. 1 Forbundet optager bowlingklubber med egen bestyrelse, egne vedtægter 
og en årlig generalforsamling, der kan vedtage vedtægter og vælge en 

bestyrelse og eventuelt underudvalg.  

stk. 2 Selvstændige bowlingafdelinger i idrætsforeninger optages på lige vilkår 
som selvstændige bowlingklubber. Dvs. at bowlingafdelingen skal være 

selvstændig med egen afdelingsbestyrelse, afdelingsvedtægter og en år-
lig generalforsamling, der kan vedtage vedtægter og vælge en bestyrelse 

og eventuelt underudvalg. 

stk. 3 Både for selvstændige bowlingklubber og bowlingafdelinger kræves mini-
mum 10 registrerede medlemmer før optagelse kan finde sted. 

§ 4  Optagelse af medlemsklubber 

stk. 1 Bowlingklubber og bowlingafdelinger, der ønsker optagelse i forbundet, 

skal skriftligt fremsende anmodning herom til administrationen. Anmod-
ningen skal være vedlagt klubbens vedtægter og fortegnelse over de 

medlemmer af klubben, der ønskes optaget. Medlemsfortegnelsen skal 
indeholde: 

- Navn, adresse, fødselsdato og køn på samtlige medlemmer. 

- En liste over klubbens eller afdelingens bestyrelse, hvoraf medlems-
klubbens formand skal være registreret medlem gennem klubben. 

Ved selvstændige ungdomsklubber kan formanden dog være regi-
streret gennem en anden klub under forbundet. 

stk. 2 Retningslinjer for optagelsesanmodningens indhold fastsættes af forbun-
dets bestyrelse. 

stk. 3 Når optagelsesanmodningen er modtaget og godkendt, opkræves det til 

enhver tid gældende klubkontingent. Først når det opkrævede klubkon-
tingent er modtaget effektueres den modtagne optagelsesanmodning. 
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3. Rettigheder for medlemsklubber 

§ 5 Organisatoriske rettigheder 

stk. 1 Bowlingklubber og bowlingafdelinger, der opfylder kravet om minimum 
10 registrerede medlemmer kan udøve sine organisatoriske rettigheder 

ved deltagelse i forbundets repræsentantskabsmøder. 

stk. 2 Bowlingklubber og bowlingafdelinger, der er optaget i forbundet inden 1. 

februar 2019, kan udøve deres organisatoriske rettigheder ved deltagelse 
i forbundets repræsentantskabsmøder, hvis de opfylder et krav om mini-
mum 5 licenserede medlemmer. 

stk. 3 Bowlingklubbers og bowlingafdelingers organisatoriske rettigheder ophø-
rer automatisk, hvis kravet om minimum 10 registrerede medlemmer 

ikke længere er opfyldt. 

stk. 4 For bowlingklubber og bowlingafdelinger, der er optaget i forbundet inden 
1. februar 2019, ophører de organisatoriske rettigheder automatisk, hvis 

både kravet om minimum 5 licenserede medlemmer og kravet om mini-
mum 10 registrerede medlemmer ikke længere er opfyldt. 

stk. 5 Opgørelse af registrerede medlemmer og licenserede medlemmer i den 
enkelte bowlingklub og bowlingafdeling foretages årligt pr. 1. januar via 
udtræk fra bowlingportalen. 

4. Pligter og økonomisk hæftelse overfor forbundet 

§ 6  Pligter overfor forbundet 

stk. 1 Bowlingklubben eller bowlingafdelingen har pligt til at fremsende udfyldt 
indberetningsskema til DIF en gang årligt til den angivne tidsfrist og på 

opfordring fra forbundet. Overskridelse af tidsfristen medfører bøder med 
et tillæg af dagbøder for hver dag den angivne tidsfrist er overskredet.  

stk. 2 Bødestørrelsen fastsættes af bestyrelsen. 

§ 7 Medlemsklubbens vedtægter 

stk. 1 Bowlingklubbens eller bowlingafdelingens vedtægter skal til enhver tid 
være i overensstemmelse med forbundets love, lovregulativer, bestem-

melser og spilleregler samt reglerne for de organisationer, som forbundet 
er tilsluttet jf. forbundets love § 2, stk. 1. 

stk. 2 Ved enhver ændring af bowlingklubbens eller bowlingafdelingens vedtæg-

ter har klubben eller afdelingen pligt til at indsende en kopi af klubbens 
eller afdelingens vedtægter til administrationen. 

stk. 3 Når bowlingklubbens eller bowlingafdelingens vedtægter er gennemgået, 
gives der besked om enten: 

3.1 At klubbens eller afdelingens vedtægter opfylder kravet jf. ovenfor 

§ 7, stk. 1. 

3.2 At klubbens eller afdelingens vedtægter ikke opfylder kravet jf. 

ovenfor § 7, stk. 1. Samtidig gives en frist for tilretning af vedtæg-
terne. Bestyrelsen fastsætter til enhver tid denne frist. 
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§ 8  Beskyttelse af børn og unge under 18 år. 

stk. 1 Der må intet sted i bowlingklubben eller bowlingafdelingen vælges eller 
udpeges børnetrænere eller børn- og ungdomsledere, der er dømt for 

seksuelle krænkelser overfor børn og unge under 18 år. 

stk. 2 Tiltales eller dømmes en valgt eller udpeget leder for seksuelle krænkel-

ser overfor børn og unge under 18 år, overdrages sagen til det fælles 
udvalg under DIF, DGI og Firmaidrætten med henblik på behandling af 
sagen efter det fælles reglement for behandling af udelukkelsessager1. 

§ 9  Økonomisk hæftelse overfor forbundet 

stk. 1 Bowlingklubben eller bowlingafdelingen hæfter for licensafgifter og afgif-

ter, der opkræves af forbundet. 

stk. 2 Trækker bowlingklubben eller bowlingafdelingen et eller flere tilmeldte 

turneringshold, hæfter klubben for de tab øvrige klubber eller forbundet 
påføres i forbindelse med afgifter for de annullerede turneringskampe 

samt baneleje for de baner, der ikke kan afbestilles. 

stk. 3 Bowlingklubber eller bowlingafdelinger, der trods påkrav fra forbundet, 
hverken har udlignet sine økonomiske forpligtelser eller indgået en bin-

dende aftale om udligning, kan udelukkes fra deltagelse i alle turneringer 
otte dage efter at en aftalt betalingstermin er overskredet. 

5. Klubdragt  

§ 10  Klubdragt 

stk. 1 En bowlingklub eller bowlingafdeling skal have mindst 1 klubdragt.  

stk. 2 Klubdragten skal opfylde de love, der fremgår af Lovregulativ II. 

6. Klubfusion 

§ 11  Fusion mellem en eller flere bowlingklubber eller bowlingafdelinger 

stk. 1 Såfremt to eller flere klubber ønsker at fusionere, skal de fusionerende 
klubber udarbejde en fusionsplan, der efterfølgende skal godkendes af de 
fusionerende klubbers generalforsamling i overensstemmelse med klub-

bernes vedtægter. 

stk. 2 Referater fra samtlige møder angående fusionen, de vedtagne vedtægter 

og bestyrelsesliste for den nye eller forsættende klub indsendes til admi-
nistrationen for godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde i 
forbundet. 

stk. 3 Når bestyrelsen har godkendt klubfusionen, hæfter de fusionerede klub-
ber solidarisk med den nye eller forsættende klub for samtlige oprindelige 

forpligtelser overfor forbundet.  

 
1  Regler for behandling af udelukkelsessager, se https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-fi-

ler/regler_2014.pdf?la=da. 

https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-filer/regler_2014.pdf?la=da
https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-filer/regler_2014.pdf?la=da
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stk. 4 Af de nødvendige sportslige hensyn til den igangværende turnering, kan 
fusionen først endelig effektueres i den førstkommende periode 10. maj 

til 31. maj, den karantænefri periode for klubskifte jf. Lovregulativ III § 
12, stk. 3. 

stk. 5 De fusionerede klubbers oprindelige hold består, indtil den sæson, hvori 

fusionen godkendes, er færdigspillet. Den nye eller forsættende klub 
overtager herefter samtlige hold og deres respektive placering i turnerin-

gen. Dog i overensstemmelse med gældende propositioner for de enkelte 
turneringer. 

stk. 6 Med mindre et eller flere medlemmer foretager et reelt klubskifte mellem 

de fusionerende klubber, jf. Lovregulativ III § 12, kan medlemmerne i 
resten af sæsonen, hvori fusionen godkendes, kun deltage på hold for 

den klub, der oprindeligt er indløst licens hos. 

stk. 7 Et medlem, der ikke ønsker at være en del af fusionen, udfærdiger en 

udmeldelse, som underskrives af de respektive klubbestyrelser. Vedkom-
mende er spilleberettiget efter 3 dage. 

7. Opløsning af medlemsklubber 

§ 12  Underretning om opløsning 

stk. 1 Ved opløsning af en medlemsklub sendes underretning herom til admini-

strationen. 

stk. 2 Underretningen vedlægges referat for afholdt generalforsamling, hvoraf 

beslutning om opløsningen af medlemsklubben fremgår. 

stk. 3 Forbundet foranlediger herefter sletning af medlemsklubben i forbundets 
og DIF’s oversigt over medlemsklubber. 

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 09.05.2015  
Med senere ændringer 

den 21.05.2016, 20.05.2017, 25.05.2019, 08.08.2020 samt den 

19.03.2022 

 


