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Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde, lørdag den 10. maj 2014 i 
Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia. 
 
Mødet starter kl. 10:00. Der serveres kaffe og rundstykker fra kl. 09:00. 
 
Dagsorden ifølge DBwF’s love § 10, stk. 7 
 

1. Repræsentanternes prøvelse 
2. Valg af dirigent 

3. Forhandlingsprotokol (referat fra ordinært repræsentantskabsmøde 2013) 
4. Beretninger fra 

a. Forbundsbestyrelsen 

b. DM/DT udvalget 
c. Ungdomsudvalget 

d. Dopingudvalget 
e. Ordensudvalget 

f. Disciplinærudvalget 
g. Uddannelsesudvalget 

h. Materialeudvalget 

i. Lovudvalget 
5. Regnskab og budget 

a. Regnskab for 2013 
b. Revideret budget for 2014 

c. Fastsættelse af licensgebyr til Danmarks Bowling Forbund 

d. Fastsættelse af kampafgifter til Danmarks Bowling Forbund 
e. Forslag til budget for 2015 

6. Forslag 
7. Fremtidige sportslige arrangementer 

8. Valg til: 
a. Forbundsbestyrelse 

i. Formand   Per Henriksen – villig til genvalg 

ii. Bestyrelsesmedlem  Rikke Qwist – villig til genvalg 
iii. Suppleant   Lene Klitte  

b. Ordensudvalg 
i. Formand   Erik Petersen – villig til genvalg 

ii. Medlem    Niels Ærboe – villig til genvalg 

iii. Medlem    John Wozny – villig til genvalg 
iv. Suppleant   Johnny Christiansen – villig til genvalg 

c. Breddeleder    pt. vacant 
d. Revisionen    FB foreslår DIF’s revision KPMG 

i. Kritisk revision   Flemming Himmelstrup – villig til genvalg 

ii. Kritisk revision   Anders T. Hansen – villig til genvalg 
iii. Suppleant   pt. vacant 

e. Dopingudvalget 
i. Formand   Ida Overgaard – ikke villig til genvalg 

9. Fastsættelse af næste ordinære møde 
a. FB foreslår lørdag den 9. maj 2015 i Tårnby 

b. FB vil samtidigt foreslå lørdag den 7. maj 2016. Sted findes senere. 

10. Eventuelt 
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Forplejning 
Da repræsentantskabet i 2013 ændrede mødet til, at alle deltagere selv skal betale 
for forplejning, mod at DBwF betaler for transporten, skal der bestilles forplejning 
ved tilmelding. 
 
Betaling og tilmelding foregår via DBwF’s WEB-shop, og tilmelding skal ske senest 
fredag, den 25. april 2014. 
 
 
Med sportslig hilsen 
Danmarks Bowling Forbund 
 
Forbundsbestyrelsen 
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Program 
 
Kl. 09:00   Registrering af mandater 

Kaffe/te og rundstykker 
 
Kl. 10:00  Velkomst 
 
Kl. 10:15 Repræsentantskabsmødet påbegyndes i henhold til dagsorden 
 
Kl. 12:30  Frokost 
 
Kl. 13:15  Repræsentantskabsmødet genoptages 
 
Kl. 15:00  Kaffepause 
 
Kl. 18:00  Mødet forventes afsluttet 
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Mandatfordelingen 
 

Klub Licenser Stemmer 

4-Kanten 30 1 

ABC 14 1 

ABC Allerød 31 1 

ACH Løkken 14 1 

Amici 22 1 

Antvorskov BK 9 1 

Assens BC 24 1 

B.C.M. 29 1 

BBK 95 29 1 

BC Odin 23 1 

BC Royal 12 1 

Beach Bowl 21 1 

Beach Bowl Bombers 16 1 

BK 77 30 1 

BK 98 21 1 

BK ARoS 12 1 

BK Bison 21 1 

BK City Bowling 23 1 

BK Dillen 16 1 

BK Døvania 10 1 

BK Flap 15 1 

BK Grænsen 21 1 

BK Grøndal 29 1 

BK Hellas 12 1 

BK Himmerland 23 1 

BK Hook 36 1 

BK Keglen 25 1 

BK Kilden 9 1 

BK KingPins 16 1 

BK Køge 10 1 

BK Lidenlund 8 1 

BK Magic Striker 17 1 

BK Nordfyn 15 1 

BK Nordkraft 29 1 

BK Næstved 24 1 

BK Odder 9 1 

BK Old Stars 15 1 

BK Outsiders 28 1 

BK OZ 8 1 
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Klub Licenser Stemmer 

BK Pletten 44 1 

BK Roar 24 1 

BK Rolling Stones 37 1 

BK Sisu 51 2 

BK Skawbo 32 1 

BK Skive 36 1 

BK Struer 25 1 

BK Sydvesten 23 1 

BK Tarm 28 1 

BK Trolden 18 1 

BK Turkey 8 1 

BK Vestenvinden 22 1 

BK Viborg 46 1 

BK Viby 17 1 

BK Vietnam 13 1 

BK Viking 51 2 

BK Ymer 9 1 

BKC Aalborg 24 1 

BKL Centrum 20 1 

BKM 2002 23 1 

Bov IF Bowling 25 1 

Brasilia 48 1 

Brh. Sport 66 11 1 

Brønderslev BK 27 1 

BwK Snoobi 12 1 

Center 61 2 

CKC 21 1 

Danish Prime 11 1 

Den Hurtige Kugle 9 1 

Djurs Bowleren 5 1 

Eagle BC 10 1 

Ebeltrillerne 25 1 

Ellipsen 50 2 

Enghaven 92 2 

Expello 5 1 

Fakseladeplads Bowling Team 29 1 

Familie Bowl 23 1 

FBK 2000 48 1 

FBK Hammel 20 1 

Fight 38 1 

Five O´Clock 10 1 

Forlæns-Baglæns 19 1 

Fredericia Bowling Team 20 1 
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Klub Licenser Stemmer 

Game On 32 1 

GBK 32 1 

Gram BK 35 1 

Grindsted BK 13 1 

GVB 21 1 

H.B.K. 26 1 

Haslev BK 48 1 

HBC 29 1 

HBK 91 38 1 

Hertugen 92 28 1 

HIK-bowling 51 2 

Hirtshals BK 14 1 

Hjørring BC 35 1 

Holbæk Bowling Club 13 1 

HUK 96 16 1 

IF32 Bowling 57 2 

Isefjord Bowling Club 26 1 

Jackpot 39 1 

Joker 35 1 

Jum-Jum 76 20 1 

KBC 78 29 1 

KBK 1940 30 1 

Keglebanden 22 1 

Kvik 10 1 

Køge 75 32 1 

LBC 28 1 

LBC 2012 10 1 

Limfjordsbowlerne 9 1 

LK Bowling 14 1 

Lucky 45 1 

M.B.K 07 22 1 

Maribo Bowling Klub  Kaktus 35 1 

MBK Stjernen 67 10 1 

Morsø BC 7 1 

Moskito 20 1 

Nakskov BK 97 30 1 

NBC 21 1 

NIF   25 1 

Nykøbing F. All Spares 7 1 

O.Bw.K. 22 1 

P.E.B. 37 1 

Partner 2009 19 1 

Pin-Crackers 56 2 

Pletskud 27 1 

Politiet IF 50 2 
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Klub Licenser Stemmer 

Puds 41 1 

Ravnsborg 63 2 

RBK 90 54 2 

Ringsted BC 7 1 

S.A.S. 51 2 

S.S.B 21 1 

S.Ø.B. 36 1 

Sambowl 31 1 

SFFb-Sæby 29 1 

SIF-bowling 8 1 

Silkeborg Bowling Team 35 1 

Skibonitten 13 1 

Skjern BC 13 1 

Skærbæk Bowling 12 1 

Slagelse Bowling Club 40 1 

Smut 66 2 

Smut 79 21 1 

SOUB 12 1 

Split 9 1 

Split 97 9 1 

Sporvejene BK 38 1 

ST 55 2 

Stars & Strikes 32 1 

Stars and Strikes 54 2 

Stenhuset 77 2 

Strike 7 1 

Sundby 27 1 

Suså Bowling Club 38 1 

Svendborg BK 13 1 

Sydjysk Bowlingteam 54 2 

Søborg BK 21 1 

Sønderborg Strikers 21 1 

T.B.C. 30 1 

Team 2001 9 1 

Team Millennium 20 1 

Team Aarhus 59 2 

Tenpins 94 16 1 

The Gunners 8 1 

Thisted BK 22 1 

Top 10 19 1 

Trekanten KIF 106 2 

Trekroner BC 11 1 

Triominos 18 1 
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Klub Licenser Stemmer 

Varde BK 11 1 

VBI/Valby 13 1 

Viking Rønne 22 1 

Æ.I.K 16 1 

ØBwK 24 1 

Aalb. Bowl. Team 21 1 

Århus Sporveje 12 1 

   Antal licenser i alt 4.596 
 

   Antal mandater i alt  
 

196 
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Beslutningsreferat fra Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabs-
møde den 25. maj 2013 
 

Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter den 25. maj 2013 med mødestart kl. 10.00. 
 

Præcis kl. 10 bød formand Per Henriksen velkommen. 

 

Ad 1 - Repræsentanternes prøvelse 

Formanden foreslog, at der ikke skulle oplæses navne på de delegerede, da navnelister allerede var omdelt, men blot infor-
meres om hvor mange i hver gruppe der havde tjekket ind. 
 
Ingen gjorde indsigelse mod denne procedure. Jesper Mikkelsen redegjorde for antal deltagere. 

Af 202 mulige stemmer var der 85 stemmer tilstede. 

 
Fra mødets start deltog: 

Med tale- og stemmeret: 85 (hvoraf 4 ankom umiddelbart efter 
opråbet) Med taleret:  20 
Gæster uden taleret: 19 
 
I alt deltog 124 personer i repræsentantskabsmødet. 

Ad 2 - Valg af dirigent 

Forbundsbestyrelsen foreslog advokat Steen F. Andersen, som blev valgt uden modkandidat. 

 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at repræsentantskabet var rettidigt og lovligt indkald samt beslutnings- dygtigt. 
 
Mødet suspenderedes for udlevering af hæderstegn mv. og formanden bad om, at der blev afholdt et minuts stilhed for de, 
af vores bowlingvenner, som er gået bort i år. 
 
Formanden oplæste indstillingen fra JBU til årets leder og kårede Helle Sørensen som Årets Leder 2012. Herefter blev mødet 
genoptaget. 

Ad 3 - Forhandlingsprotokol (referat fra hhv. det ordinære og ekstraordinære i 2012) 

Der var ingen kommentarer til referaterne – Begge blev godkendt. 
 
Forbundsbestyrelsen foreslog, at der fremover offentliggøres et beslutningsreferat på hjemmesiden og at de, der måtte 
ønske det, kan rekvirere en lydfil fra mødet på et usb-stik ved henvendelse til kontoret (mod et mindre beløb der dækker 
omkostningerne ved dette). 

Der var ingen indsigelser mod dette. 

 
Ad 4 - Beretninger fra 

a. Forbundsbestyrelsen 

Skriftlig beretning var udsendt med indkaldelsen. 

Forbundsbestyrelsen ønskede klare signaler fra repræsentantskabet om i hvilken retning der skal arbejdes videre 
med hensyn til en ændret struktur, certificering af bowlinghaller og ansættelse af personale. Der var en livlig de-
bat og dirigenten oplyste flere gange, at der ikke kan tages beslutninger i forhold til forslagene i beretningen 
under dette punkt, men foreslog en vejledende afstemning. 

 

Skal bestyrelsen arbejde videre med: 

strukturændringer 1 imod, 3 undlod at stemme, 81 for 

2 afdeling i forbundet 2 imod, 12 undlod at stemme, 71 for cer-
tificering af bowlinghaller 4 imod, 3 undlod at stemme, 78 for an-
sættelse af sekretariatschef Et klart ja fra forsamlingen (1 stemme 
imod) 
 
Beretningen blev godkendt med 79 stemmer for, 2 imod og 4 undlod at stemme. 

 

b. DM/DT udvalgets beretning 

Skriftlig beretning var udsendt med indkaldelsen. Beretningen blev godkendt. 

 



Side 16 Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2014 

 

c. Ungdomsudvalgets beretning 
Skriftlig beretning var udsendt med indkaldelsen. Helle Sørensen meddelte, at der ikke var yderligere at berette. 
Beretningen blev godkendt. 

Formanden oplyste, at der overrækkes en guldnål til Ungdomsudvalgets Per Høberg ved førstkommende lejlig-
hed (Per kunne desværre ikke deltage i år) – Per Høberg var indstillet af JBU. 

d. Dopingudvalgets beretning 

Skriftlig beretning var udsendt med indkaldelsen. 

Ida Boel meddelte, at der ikke var yderligere at berette. Beretningen blev godkendt. 

e. Ordensudvalgets beretning 

Der var ingen skriftlig beretning, men formanden for Ordensudvalget Erik Pedersen meddelte, at der ikke har væ-
ret bragt nogle sager for udvalget i 2012. 

f. Disciplinærudvalgets beretning 

Skriftlig beretning var udsendt med indkaldelsen. Der var ikke yderligere at berette. Beretningen blev god-

kendt. 

g. Uddannelsesudvalgets beretning 

Udvalget eksisterer ikke. 

h. Materialeudvalgets beretning 

Udvalget eksisterer ikke. 

i. Lovudvalgets beretning 

Udvalget har ingen formand og der aflægges dermed ikke beretning. 

 

Ad 5 - Regnskab og budget 

a. Regnskab for 2012 

Formanden meddelte at de af bestyrelsen underskrevne regnskaber lå fremme til gennemsyn, hvis nogen ønskede 
det. Derefter gennemgik han dele af regnskabet og svarede på spørgsmål, hvorefter regnskabet blev god-
kendt. 

b. Revideret budget for 2013 

Formanden besvarede spørgsmål og oplyste bland andet, at der vil være et likviditetsbudget med næste år. 
Budgettet blev godkendt (ingen imod, 6 undlod at stemme). 

c. Fastsættelse af licensgebyr til Danmarks Bowling Forbund 

i. FB foreslår en stigning på 10 % for afvikling af gæld etableret i de seneste 5–7 år. Det blev besluttet at 
licensgebyr for 2014 skal være: 

 

 Seniorer 156 kr. 

 18-23 år 117 kr. 

 Ungdomslicens 78 kr. (dog ikke I 2014, som bliver licensfrit for ungdomsspillere) 

 Pensionist 78 kr. 

 

Klubskift / erstatningskort – der blev gjort opmærksom på at dette hører under § 22, stk. 1 og at prisen 

der er fastsat til 20 kr. – det ændres derfor ikke denne gang.   

 Forslaget blev vedtaget (der var 2 stemmer imod). 

 

d. Fastsættelse af kampafgifter til Danmarks Bowling Forbund 

i. FB foreslår uændret kampafgifter. 

 Forslaget blev godkendt. 

 

e. Forslag til budget for årene 2014 – 2017 

Budget for 2014 blev godkendt (1 undlod at stemme) efter formanden havde besvaret spørgsmål vedr. dette. 

Budgetter 2015, 2016 og 2017 blev godkendt. 
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Ad 6 - Forslag 

Alle forslag var udsendt med indkaldelsen og offentliggjort på hjemmesiden. 

 
Da forslagene fra Bowlingklubben Struer (side 93) og fra Københavns Bowling Union (side 94) begge omhandlede § 10, fore-
slog dirigenten at der først blev stemt om repræsentantskabet ønskede at ændre sammensætningen til mandater fra unioner-
ne. 
Forslagene faldt - Der var 6 stemmer for. 

 
Forslag vedr. § 23 fra Stenhuset (side 95). Forslaget faldt – Der var 10 stemmer for. 
 
Forslag vedr. § 23, stk. 2 fra DM/DT udvalget (side 95). Forslaget blev vedtaget – Der var 6 imod og 4 undlod at stem-
me. 
 
Forslag vedr. § 23, stk. 5 fra Stenhuset (side 96). Forslaget bortfalder. Lovudvalget fremsætter forslag vedr. dommere 
næste år. 
 
Forslag vedr.§ 23, stk. 8 fra Jydsk Bowling Union (side 97). Forslaget blev trukket, da forbundsbestyrelsen havde fremsat 
lignende forslag. 
 
Forslag vedr. § 23, stk. 8 fra forbundsbestyrelsen (side 98). Vedtaget – Der var 0 stemmer imod. 
 
Forslag vedr. § 25, stk. 1.4. fra DM/DT udvalget (side 99). Vedtaget med tilføjelse af en 5 års implementeringsperiode 
frem til 2018. Alle damer født før 1.7.1968 må frem til 2018 fortsat spille OldGirls selvom de ikke er fyldt 50 år. Der var 13 
stemmer imod. 

 
Forslag vedr. § 33. Der var fremsat forslag fra DM/DT udvalget (side 100), fra Beach Bowl (side 105) og der var omdelt et 
ændringsforslag fra forbundsbestyrelsen på mødet. 
 
Der var debat omkring bl.a. ude/hjemmekampe, slutspil, nedrykningsspil, princip for ensartet turnering for hele danmarkstur-
neringen og om man skulle overlade det til DM/DT udvalget at udarbejde propositioner indenfor vedtægtsbestemte rammer. 
 
Det blev vedtaget at propositionerne og detaljerne i danmarksturneringen kan besluttes af DM/DT udvalget. Op til 3 spil-
lerrepræsentanter for klubberne skal tilbydes at deltage i dette arbejde. 

 
Efter en kort pause var der efter drøftelse blandt forslagsstillerne enighed om, at arbejde ud fra det, af forbundsbestyrelsen 
fremsatte forslag, og der blev stemt om følgende delelementer: 
 
Ude/hjemmekampe Vedtaget (4 stemmer imod, 3 undlod at stemme). 
 

Antal personer på damehold Vedtaget at der skal være 6 damer pr. hold (der blev ikke talt stemmer, da der var 

stort flertal for). 

 

Antal hold (8 eller 10) Vedtaget at der skal være 10 hold, men at der skal være en indfasningsperiode (36 

stemmer for, 33 stemte imod og 11 undlod at stemme). 

 

Antal serier pr. kamp Vedtaget at der skal spilles 4 serier pr. kamp (der blev ikke talt stemmer, da der var 

stort flertal for). 

 
Slutspil for Ligaen Vedtaget at der skal være slutspil 2013/2014. 
 
Betaling for kampene Der blev stemt om kampgebyr iht. pkt. 9.4 i det af forbundet fremlagte forslag. Det 

blev vedtaget at hjemmeholdet betaler for hele ligakampen. Vedr. startgebyret for 
kampene i 1. div. og 2. div. kan øst og vest selv vælge hvorledes det skal betales og 
fordeles (45 stemmer for, 19 imod). 

 
Der blev afholdt vejledende afstemning om der skal spille 3 x double eller 2 x trio. Der var 31 stemmer for trio og der 
var 37 stemmer for doubler. 
 
Forslag vedr. § 33, stk. 4 fra Team Aarhus (side 110). Forslaget faldt. 
 
Forslag vedr. § 33, stk. 14 fra Bowlingklubben Stenhuset (side 111). Forslaget faldt (6 stemmer for). 

 
Forslag vedr. § 36, stk. 2 fra DM/DT udvalget (side 112). Forslaget blev trukket. Lovudvalget skal revidere denne paragraf 
til næste år. 
 
Forslag vedr. § 36, stk. 8 fra DM/DT udvalget (side 113). Forslaget blev vedtaget. Forslag 

vedr. § 38, stk. 2 fra Københavns Bowling Union (side 114). Forslaget faldt. 
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Forslag vedr. § 38, stk. 4 fra DM/DT udvalget. Beach Bowl fremsatte ændringsforslag, som indebærer at danske statsborge-
re eller udenlandske statsborgere bosatte i Danmark kan deltage i de i § 38 nævnte mester- skabet. Ændringsforslaget blev 
vedtaget. 
 
Forslag vedr. § 38, stk. 4 fra Københavns Bowling Union (side 116). Forslaget faldt. 
 
Forslag vedr. § 38, stk. 6.3 fra forbundsbestyrelsen (side 118). Forslaget blev vedtaget, med den forudsætning at DBwF 
afholder udgifterne til gebyr ved betaling med kort. 
 
Ad 7 - Fremtidige sportslige arrangementer 

 

2013 august VM for både damer og herrer i Henderson, USA 

2014 april EM for ungdom i Odense 

2014 juni EM for damer i Berlin 

 

Ad 8 - Valg til: 

a. Forbundsbestyrelse 

i. Næstformand Torben V. Andersen – ønsker genvalg. 

Valgt uden modkandidat. 

ii. Bestyrelsesmedlem Jette Bergendorff – ønsker genvalg. 

 
iii. 

 
Bestyrelsesmedlem 

Valgt uden modkandidat. 

Dennis Blomholdt. Genopstiller ikke. Forbundsbestyrelsen foreslog 
Tom Hedegaard. Valgt uden modkandidat. 

iv. Suppleant Henning Salling. Genopstiller ikke. 

Der var ingen kandidater. Forbundsbestyrelsen fik mandat til 
udpege en suppleant efterfølgende. 

b. Ordensudvalg 

i. Medlem Bente Hansen - ønsker genvalg. Valgt uden modkandidat. 

ii. Medlem Margit Bangsø - ønsker genvalg. Valgt uden modkandidat. 

 
iii. 

 
Suppleant 

 

Johnny Christiansen – ønsker genvalg. Valgt uden modkan- 

  didat. 

 

c. Breddeleder Pt. vakant. Formanden meddelte, at forbundsbestyrelsen ønsker 
posten vakant indtil arbejdsopgaverne er klart definerede til næste 
repræsentantskabsmøde. Det accepterede repræsentantskabet 
og ingen blev valgt. 

d. Revisionen FB foreslår KPMG. Valgt uden modkandidat. 
 

i. Kritisk revision Flemming Himmelstrup – villig til valg. Valgt uden 

 
ii. 

 
Kritisk revision 

modkandidat. 

Anders T. Hansen. Genopstiller. Valgt uden mod- 

 
iii. 

 
Suppleant 

kandidat. 

Vakant 

e. Dopingudvalget 

i. Medlem Vakant. Der vælges ikke medlemmer, oplysningsarbejdet kan  

  håndteres af sportschefen og lederen af dopingudvalget i 

  fællesskab. 

ii. Suppleant Vakant. 
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Ad 9 - Fastsættelse af næste ordinære møde 

a. FB foreslår lørdag den 10. maj 2014 i Fredericia Idrætscenter 
Der blev fremsat forslag om afholdelse af mødet øst for Storebælt. Forslaget blev nedstemt. 
Der fremsattes også forslag om at repræsentantskabsmødet næste år skulle strække sig over to dage, da der 
vil være strukturændring på dagsordenen. Forslaget blev nedstemt. 

b. FB vil samtidigt foreslå lørdag den 9. maj 2015, som allerede nu kan afsættes i aktivitetskalenderen, til 
repræsentantskabsmøde 2015. Lokation besluttes i 2014. 

 

Ad 10 - Eventuelt 

Helle Sørensen takkede for det store arbejde som forbundsbestyrelsen har lavet det seneste år samt takkede for kåringen 
som årets leder. 
 
De afgåede ledere blev takket og fik overrakt vin og formand Per Henriksen takkede derefter for god ro og orden og repræ-
sentantskabet udråbte et leve for bowling. 
 
Mødet sluttede kl. 18.30.  

Referent Lene Klitte 
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Beretning fra Forbundsbestyrelsen 
 
Indledning 
 
Vi vil gerne begynde beretningen med en gammel og slidt bemærkning. Hold da op, 
nu er der gået et helt år, og det er igen tid til at aflægge beretning for repræsen-
tantskabet. Denne sætning er brugt mere end noget andet i Bowling Danmark igen-
nem de sidste 47 år. Det nye, der er kommet til i dette, er udtrykket Bowling Dan-
mark, som vi ønsker at bruge mere og mere, for at tydeliggøre, at Bowling Danmark 
er alle bowlere i Danmark, uanset klub, region, kreds eller union. Vi er alle en del af 
Bowling Danmark, det som altid er blevet kaldt DBwF. 
 
Andre velkendte termer, der flittigt benyttes på nutidens sociale medier, i mails, i 
omtale og i direkte kommunikation er ”forbundet”. Siden en del af Forbundsbestyrel-
sens tiltrædelse i maj 2012, har vi forsøgt at gøre alle medlemmer opmærksom på, 
at ”forbundet” er alle klubber i Danmark. ”Forbundet” er ikke en egenrådig enhed, 
udenfor rækkevidde med egen dagsorden. 
 
Forbundet er en fælles organisation for bowlingklubberne i Danmark, det er klubber-
ne, der beslutter, hvad der skal gøres i Danmarks Bowling Forbund, Forbundsbesty-
relsen er en gruppe frivillige, der er valgt af klubberne, til at gennemføre de overord-
nede beslutninger, som repræsentantskabet beslutter, de skal administrere og udvik-
le forbundet efter. 
 
Det er så Forbundsbestyrelsens opgave at lægge de frivillige kræfter i at gennemføre 
det, som forbundet vil. Forvirret?  
 
Så er det på tide at bringe de her ting på plads, en gang for alle. 
 
Vi har en organisation, der i de senere år har undergået større ændringer. For gan-
ske få år siden var det de 4 unioner, der sad i Forbundsbestyrelsen, repræsenteret af 
hver deres formand. 
 
Unionsbestyrelserne blev valgt af klubberne og deres formænd, også valgt af klub-
berne, sad som sagt i Forbundsbestyrelsen. Det betyder, at de valgte tillidsrepræsen-
tanter for unionerne udgjorde en betydelig styring af Danmarks Bowling Forbund. 
 
Vi stoler på, at de gjorde det efter bedste evne og i henhold til det mandat, som 
klubberne gav dem. Alligevel er der opstået en myte om, at forbundet gør, hvad der 
passer dem, og som slet ikke er i tråd med hvad klubberne, samt mange enkeltper-
soner, mener der skal ske for Bowling Danmark. 
 
I dag er det klubberne, der sidder i repræsentantskabet. En ændring som de valgte 
unionsbestyrelser foreslog og fik vedtaget i 2010. Det betød, at fra 2011 er det klub-
berne i repræsentantskabet, der beslutter retning for den valgte Forbundsbestyrelse. 
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Det har desværre ikke ændret på ”myten” om, at forbundet igen har gennemført 
noget, som Bowling Danmark ikke ønsker. Alle beslutninger tilskrives Forbundsbesty-
relsen, som om vi alene er forbundet og kan gøre fuldstændig, som det passer os. 
Det kan vi ikke !! 
 
Forbundsbestyrelsen skal forvalte en lang række, ganske vist svært gennemskuelige 
love, endvidere forpligter vores medlemskab af Danmarks Idræts Forbund også. Vi 
skal leve op til repræsentantskabets beslutninger. 
 
De mennesker, der er valgt som frivillige ledere, skal leve op til det mandat og den 
tillid, som klubberne har givet dem, hvis ikke de gør det, så er repræsentantskabet 
(altså klubberne) helt bemyndiget til at udskifte Forbundsbestyrelsen, når som helst. 
 
Vi ved ikke, om dette tydeliggør, at ”forbundet” er klubberne, og deres vilje og til-
sagn gives på repræsentantskabsmødet, men dette er hele grundlaget for den orga-
nisation, vi har i dag. 
 
Det er vores håb, at vi med denne indgangsbøn har tydeliggjort jeres ansvar over for 
Bowling Danmark (altså klubbernes medlemmer). I skal pege på og vælge en gruppe 
frivillige, der efter bedste evne forsøger at bære dette ud i livet. Store beslutninger 
er hverken nemme eller enkle, der findes flere muligheder for hver udfordring. For-
bundsbestyrelsen forsøger at leve op til den udviklingsplan, der blev udgivet primo 
2012, før repræsentantskabsmødet i maj 2012, for det var åbenbart det Bowling 
Danmark gerne ville. Ansvaret for gennemførelsen af dette hviler på vores skuldre. 
 
Vi har forsøgt med de midler og evner vi har for at leve op hertil. Det er ikke alt, der 
er gået vores vej, men vi lovede i maj 2012, at vi kommer aldrig at stå og bede om 
en ”tudekiks”, for det hele er så uretfærdigt. Det gjorde vi ikke i maj 2013, og det 
kommer vi så heller ikke til i maj 2014. 
 
Det er vigtigt for os i det videre forløb, at repræsentantskabet forstår og tager deres 
ansvar. At repræsentantskabet bestemmer retningen, ganske vist efter et oplæg fra 
os, men også at I har tillid til, at vi er i stand til at bære organisationen den vej, som 
repræsentantskabet ønsker.  
 
Det er vigtigt for os, at Bowling Danmark kommer videre, specielt nu, hvor vi står i 
den situation, der var forudsagt i foråret 2012, hvor der skulle ryddes op i DBwF. Der 
skulle skæres ind til benet, der skulle rekonstrueres, og så skulle vi til at leve efter 
vores størrelse og rammer, samtidig med at vi lige skulle håndtere de seneste 7 års 
teoretiske overskud, der i bund og grund alle var markante økonomiske underskud. 
 
Vi tror og stoler på, at repræsentantskabet i såvel 2012 og 2013 var klar over, at 
dette var nødvendigt, og at de personer man valgte til denne noget utaknemmelige 
opgave, at rydde op efter de 7 år, var de rigtige. Måden det er blevet gjort på, er der 
ganske sikkert mange meninger om, men det har ikke været sjovt, og der har været 
meget lidt tid og plads til udvikling. 
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Den helt store hemmelighed er, at ”forbundet” der skabte denne udfordring siden 
2006, også bestod af de valgte ledere i unionerne. Et eller andet sted i denne kæde, 
er ”kæden hoppet af”. Det er lidt svært at få unionernes bestyrelser til at påtage sig 
dette medansvar i dag. Det undskyldes blandt andet med, at klubberne ikke er i 
stand til at overskue Bowling Danmark, og så kan det undre, at der igen ønskes di-
rekte indflydelse og sæde i Forbundsbestyrelsen, nu hvor der ER ryddet op. 
 
Når vi står på repræsentantskabsmødet i maj 2014, så er en stor del af den projekt-
plan fra primo 2012 gennemført. Der er ryddet op, alle vidste det var nødvendigt, 
men det var svært at få det sagt og tage ansvar for, at vi alle har været en del af de 
beslutninger der er truffet henover årene. Det er unægtelig nemmest at give no-
get/nogen ”udefinerbare” skylden, deraf ”myten” forbundet. 
 
Vi har alle i Bowling Danmark et ansvar, vi skal blot huske, at det er vores og ingen 
andres. 
 
Dagligdagen under og efter repræsentantskabsmødet 2013 
 
Repræsentantskabsmødet i 2013 havde visse hovedpunkter, der var vigtige, men de 
druknede nok lidt i, at der havde været et ”krisemøde” i november 2012, hvor de 
iskolde fakta om økonomien blev lagt på bordet, med deraf følgende beslutning om 
en ny Forbundsbestyrelse. 
 
Repræsentantskabsmødet i 2013 bar derfor præg af de store ændringer, der var øn-
sket til lovene og specielt til spilleformatet i de øverste rækker under Danmarks Bow-
ling Forbund. 
 
De øvrige hovedpunkter, for eksempel et af Forbundsbestyrelsen fremlagt oplæg om 
en struktur ændring for Bowling Danmark, havde opbakning fra næsten alle tilstede-
værende klubber. 
 
Forbundsbestyrelsen har derfor målrettet arbejdet for en at finde en løsning, der sva-
rer til repræsentantskabets ønsker. 
 
De vigtige interessenter, unionsbestyrelserne og udvalgene er blevet hørt. Deres 
kommentarer er forsøgt indarbejdet langt hen ad vejen. Men det er klart, at det er 
usikker grund, vi står på, det er nyt og anderledes, det er ikke som det ”plejer”. Men 
Bowling Danmark er heller ikke, som det ”plejer” at være. Medlemstallet falder fort-
sat, vi er nu kun 4590 licenserede bowlere, men vi har stadig den samme organisati-
on – det er bare ikke sund fornuft i vores verden.  
 
Vi har på det grundlag gjort det som er nødvendigt, Aarhus kontoret blev nedlagt, i 
øvrigt med stor hjælp fra Niels Otte Mortensen & Co. fra JBU, samt nogle få frivillige, 
der tog sig af flytningen, skrabet sammen af folk der gerne ville yde lidt for Bowling 
Danmark, dette er vi meget taknemmelige for. DBwF er igen tilbage på ganske få 
kvadratmeter i Idrættens Hus. Vi har fungeret i mere end 9 måneder uden fuldtids-
ansatte på det administrative område. Det var ikke en holdbar situation, hvilket vi 
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alle vidste, men det var bare så vigtigt for os, at vi fandt den rigtige løsning, selvom 
det så tog lidt tid, så var vi villige til at rulle ærmerne op og holde ”skibet flydende” i 
mellemtiden. 
 
Vi er klart af den opfattelse, at ansættelsen af Jan Donde som Administrations- og 
udviklingschef er den rigtige løsning, det var også værd at vente på. Men vi må også 
indrømme, at DBwF er en anden organisation end tidligere, det har Jan i øvrigt også 
fundet ud af, men at det var så markant, var ingen af os måske forberedt på. 
 
I skrivende stund har vi passeret 3 måneders dagen for den ”nye” administration, 
der skal også her et langt sejt træk til for at få overleveret og tilpasset opgaverne. 
Det kan umuligt være den store hemmelighed, at Forbundsbestyrelsen, siden maj 
2012, mere har været en driftsorienteret bestyrelse, end en politisk bestyrelse. 
 
Alle opgaver endte i hænderne på de frivillige politikere, så tiden til de store politiske 
tanker blev klart overskygget af de driftsmæssige opgaver, der skal håndteres hver 
dag. Vi tror på, at Bowling Danmark kan sætte sig ind i dette, vi blev i den grad 
overfaldet af opgaver, så der var slet ikke tid til at være politiker. Det bliver der må-
ske nu efter maj måneds repræsentantskabsmøde, så det bliver helt spændende for 
os, om vi kan finde ud af det, for vi har endnu ikke prøvet det. 
 
Det ansatte personale i DBwF er blevet minimeret til absolut ingenting. Bogføringen 
omlagde vi til DIF, af praktiske årsager, tilbage var efter september måned vores 
udviklingskonsulent, en stilling som indholdsmæssigt skal styres efter DIF’s regler for 
udviklingskonsulenter. Der er opgaver en udviklingskonsulent må løse, og der er op-
gaver vedkommende ikke må udføre, da vi ellers ikke kan modtage den støtte, som 
DIF udbetaler for udviklingskonsulenter. Der er også regler for, at en udviklingskon-
sulent skal have en ansat faglig leder, der ikke kan være politiker (altså siddende i 
Forbundsbestyrelsen). Vi har været så heldige, at DIF har haft stor forståelse for vo-
res situation, hvorfor vi har levet på ”lånt” tid, hvor forbundsformanden både var 
politisk leder af forbundet, samtidig med at arbejdet som udviklingskonsulentens fag-
lige foresatte blev varetaget. 
 
Vi vidste, at dette ikke var en holdbar løsning, hvorfor vi som tidligere skrevet er lyk-
kelige for Jan Dondes tilbagevenden til DBwF. Vi har nu formalia på plads, med en 
minimal organisation som i 80’erne og 90’erne. Vi har også valgt at bruge månederne 
op til repræsentantskabsmødet med at finde en løsning på vores udvikling, eller må-
ske nærmere mangel på samme. Udviklingskonsulentordningen kan erstattes eller 
suppleres med et eller flere udviklingsprojekter, der måske kan give nogle af de for-
andringer, der skal til for at stoppe vores medlemstilbagegang, der atter bare inden 
for de sidste år er faldet med små 500 licenser. En ting ved vi, fortsætter vi med at 
gøre det samme, så får vi samme resultat og udvikling. 
 
Vi har været glade for den ordning, der har været med vores udviklingskonsulent, 
men som i 2012, hvor vi valgte ikke at forlænge med udviklingskonsulenten, der sad 
i Jylland, så vil vi ikke gå ind i en diskussion om arbejdsgiver/arbejdstager forhold, 
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men det er Forbundsbestyrelsens overbevisning, at vi udnytter tiden bedst muligt, op 
til repræsentantskabsmødet, ved at tænke udvikling.  
Vi tror ikke på, at udvikling kommer uden forandring, ændret adfærd, forsøge nye 
veje, og det er det, vi frem til maj måned vil bruge tiden på, i tæt samarbejde med 
den lille ansatte organisation. 
 
Det er ikke let at træffe beslutninger der involverer menneskers arbejdssituation og 
deres bagland, men det er vores ansvar, og det er vi os helt klart bevidst, også når 
det er svært. 
 
Den sportslige organisation i DBwF 
 
Den sportslige organisation har også gennemgået store forandringer. Nogle truffet 
på baggrund af de indstillinger, vi fik af daværende sportschef, andre efter at Trine 
Simonsen valgte at udtræde af hendes kontrakt 3 måneder før udløb.  
 
DBwF har igennem de seneste mange år haft en landstræner, der har opnået fanta-
stiske resultater, set på baggrund af antallet af bowlere i lille Danmark. Vi har dyb 
respekt for de resultater, Christer Backe opnåede med de danske landshold, men 
efter 9 år var tiden også inde til at forandre organisationen. 
 
Det er helt naturligt, at det gav et lille slip i fremdriften, da Trine bad om at blive frit-
stillet med øjeblikkelig varsel efter VM 2013. 
 
Forbundsbestyrelsen var atter slået tilbage til start, nu blot på den sportslige organi-
sation. Atter engang var vi enige om ikke at lade os frustrere, men sikre os, at vi 
havde bagland (Team Danmark) og sikkerhed for en ny organisation på plads. 
 
Vi er nødt til at være realistiske, 2013 og VM i særdeleshed var, trods herrernes fan-
tastiske bronzemedalje, ikke den succes, som målsætningen lagde op til. Såvel resul-
tatmål som udviklingsmål for 2013 var ikke nået, så det var op af bakke med at få 
rekonstrueret en organisation, der kan stå på mål for målsætningerne i 2014.  
 
FB valgte at overtale Jan Donde til midlertidigt at overtage jobbet som sportschef, 
det var lidt med ”armen om på ryggen” og var ikke i nærheden af den oprindelige 
plan. Som alle formentlig har konstateret, så jagter vi nu en ny sportschef, så organi-
sationen kan komme tilbage, hvor den bør. Rekrutteringsprocessen er i skrivende 
stund i fuld gang, og vi glæder os til at kunne sætte navn på vores nye sportschef. 
Trænerteamet har også gennemgået en større ændring. Damer og herrer er nu ad-
skilt i hver sin organisation, og efter EYC 2014 (EM for ungdom) sker dette også til 
en vis grad på ungdomsniveau. Vi har sammen med sportschefen og Team Danmark 
vurderet denne forandring som værende givende for det elitære arbejde. Det skal 
blive spændende at se et rent nationalt team på trænerbænken. 
 
Den sportslige organisation tæller også hele talentarbejdet i de 6 centre spredt ud i 
Danmark. Talentchefen har fået alle uddannet på USBC bronze niveau i starten af 
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2014, en uddannelse vi har jagtet det sidste års tid. Nye navne er også kommet til, 
personer vi venter os meget af. 
 
Dermed er der også taget skridt til, at den røde tråd, vi har talt så meget om i man-
ge år, nu også bliver implementeret. Vi er sikre på, at det giver et løft. 
 
Sportslige resultater og fremtid 
 
2013 stod i det store fælles VM’s navn, resultatet af dette er nævnt. Det var en blan-
det landhandel. Vi tvivler på, at vi skriver andet end hvad spillerne allerede selv ved. 
Der var ”udfald”, hvor det ikke var forventet, modsat var der nye, der tog ansvar og 
klarede det klart over forventning. 
 
Sportsåret 2013 blev i den grad præget af Thomas Larsens meget fornemme resulta-
ter ude i den store verden, det hele toppede med hans sejr i Abu Dhabi. Første dan-
sker der nogensinde har stået øverst i en PBA turnering og dermed deltager i Tour-
naments of Champions som ægte Champion. 
 
2014 er startet som lyn og torden. I flæng kan nævnes topplaceringer af Kamilla 
Kjeldsen, Mai Ginge, Carsten W. Hansen og Thomas Larsen. Men som dem der går 
resultatlisten igennem vil bemærke, er der konstant danske spillere med i finalerne, 
alle på meget højt niveau.  
 
For seniorlandsholdene er det EM for damer i Berlin til juni og VM for herrer i Abu 
Dhabi til december, målsætningen er klar og afstemt med vores atleter, det skal blive 
mere end almindelig spændende at følge. 
 
For ungdommen ved vi på repræsentantskabsmødet, hvordan EYC 2014 er gået i 
Odense, så det ønsker vi ikke at spå om. 
 
I-Bowl var et nyt (bredde) initiativ i sæsonen 2013/2014. Det falder helt i tråd med 
Forbundsbestyrelsens strategi. Har du en god idé, har du ressourcerne, vil du lægge 
tid i projektet, så opretter vi en projektorganisation med budget, der sikrer gennem-
førelse. 
 
Denne turnering er et klasseeksempel på vores måde at tænke på, og hvordan vores 
organisation bør udvikles. Det er så nemt at komme med gode ideer på repræsen-
tantskabsmødet, så længe det er nogen andre, der skal udføre dem. Nils Jensen, 
Charlotte Mersch og Mimi Jakobsen valgte at tage denne bold, det blev ikke helt den 
succes, vi håbede på, men trods alt en god gennemført turnering. Vi har lært af pro-
cessen, og vi er klar til at give den et forsøg mere, hvis der er frivillige til at overtage. 
 
I skrivende stund afvikles finalerne i Assens, så resultatet er snart ”Danmarks kendt”. 
 
Tak til de 3 initiativtagere, super arbejde og vel gennemført. 
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Samarbejdet med unionsbestyrelserne 
 
Vi må indrømme, at også her er det en lidt blandet landhandel.  
 
Der har af naturlige årsager været et meget tæt samarbejde med FBwU, da unions-
bestyrelsen blev ladt i stikken, idet der selv efter flere ekstraordinære repræsentant-
skabsmøder, ikke lykkedes at samle en bestyrelse. Vi har stået til rådighed for at 
hjælpe, alt det vi kunne, men vil først og fremmest tillægge de ”overlevende” i uni-
onsbestyrelsen et stort Cadeau, for at de er kommet så fint igennem sæsonen. 
 
Med JBU har kontakten været meget stor. Aktivitetsniveauet i Jylland er klart større 
end i resten af landet, der er en positiv og konstruktiv tilgang til samarbejdet og en 
gensidig forståelse for de udfordringer, vi alle har. 
  
SBwU er lidt sværere at skabe kontakt til, der går meget lang tid fra kontakt til reak-
tion, og de konstruktive input er få. Efter deres repræsentantskabsmøde håber vi, at 
de er blevet klar over, at de selv skal være aktive for at påvirke udviklingen, helst 
konstruktivt og positivt. 
 
KBU er et kapitel for sig selv. Det er svært at komme i konstruktiv dialog, og hver 
gang vi mødes, så er hovedemnerne, at det er for dårligt at Repræsentantskabsmø-
det ikke ligger øst/vest hvert andet år, at DM’erne på samme vis skal fordeles ligeligt. 
Vi hører sjældent noget positivt fra den kant, ej heller konstruktivt, andet end at man 
gerne vil tilbage til gamle dage, samt at de har en helt anden holdning end For-
bundsbestyrelsen. 
 
Det er næppe nogen hemmelighed, at Lars Jacobsen og Per Henriksen, ikke er per-
levenner, og at der ikke oser af kærlighed i luften. Men vi må, som henholdsvis uni-
onsformand og forbundsformand, i respekt for bowlerne, finde en samarbejdsform, 
vi kan være bekendt. Kemien er ikke optimal, men vi har en forpligtelse. Jeg er klar 
til at påtage mig min del af denne forpligtelse. 
 
KBU’s unionsbestyrelse var også den eneste union, der ikke ville godkende For-
bundsbestyrelses beslutning om en forlængelse af klubskifteperioden. Vi ønsker ikke 
at diskutere, hver gang KBU ”bare” gør noget andet end DBwF, men det er klart, at 
KBU har opfattelsen, at de har Vetoret i ”eget område”.  
 
Det har Danmarks Idræts Forbund Højeste Appelinstans nu slået fast med 7 tommer 
søm. Ingen af unionerne kan på nogen måde ændre en beslutning truffet i DBwF. Vi 
savner i den grad samarbejde og fælles fodslag på udviklingen. 
 
Det er også kun i KBU’s repræsentantskabsmateriale, at der konstant tales ned om 
”forbundet”, hvor den store forskel er kommet de seneste år vides ikke, men når alt 
kommer til alt, bunder det måske mere i de før nævnte personlige kemiudfordringer, 
stemningen imellem Forbundsbestyrelsen og KBU kunne godt være langt mere kon-
struktiv for Bowling Danmark. 
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DBwFs udvalg 
 
IT-udvalget 
 
Kort før repræsentantskabsmødet i maj 2013 valgte Lars Møller Jensen at trække sig 
fra IT-Udvalget. Et udvalg vi endelig havde fået på plads efter lang tids kamp. Da det 
er en udpeget post, håbede Forbundsbestyrelsen at kunne finde en afløser efter mø-
det. Som man kan læse længere fremme, var der ingen der havde lyst til at overtage 
den varme kartoffel efter ændring af spilleformatet, så opgaven endte i Forbundsbe-
styrelsen. 
 
DM/DT-udvalget 
 
DM/DT-udvalgets leder Nils Jensen meddelte lang tid før repræsentantskabsmødet, 
at det blev hans sidste beretning i det regi, men at han fortsat var klar til at lede DM-
Udvalget og samtidig tage ”førerpinden” på det nye projekt I-Bowl. 
 
Som alle ved, så blev der vedtaget et nyt spilleformat i Liga, 1’ og 2’ division. Set i 
bakspejlets klare lys, var løsningen ikke helt gennemtænkt. Det gav en lang række 
udfordringer med Bowlingportalen, aktivitetskalender, tider i hallerne, klart spillefor-
mat, så beslutningen var måske noget overilet. Men det var et repræsentantskab, 
der var enige i, at det var det der skulle til. Bemærk venligst, at det var klubberne, 
der ønskede denne ændring. 
 
Netop denne beslutning gjorde det umuligt at få besat posterne i IT-Udvalget og 
DM/DT-udvalget. Der var ingen, der frivilligt ønskede at sætte sig for bordenden, da 
det stort set var ligegyldigt, hvad man gjorde, så ville en hvis del af kroppen vende 
bagud. Forbundsbestyrelsen havde derfor intet andet valg end at tage ”aben” og for-
søge at løse de udfordringer på en så sportslig korrekt måde som muligt. 
 
Forbundsbestyrelsen blev derved dem, der skulle stå på mål for alle de beslutninger, 
da ingen andre ville tage ansvaret. Husk det, når vi skal tale organisation og forde-
ling af opgaver. Det er efter vores mening urimeligt, at klubbernes beslutning og de 
udfordringer der var med denne, i maj 2013 langt hen ad vejen blev tilskrevet For-
bundsbestyrelsen. Vi gjorde det, der var nødvendigt, da ingen andre ville tage ansva-
ret. 
 
Ungdomsudvalget (UU) 
 
Per Høberg, der i den grad havde sat sit præg på UU i de sidste 10 år, annoncerede 
allerede i 2012, at det blev hans sidste år. Ingen har været i tvivl om, at det var et 
stort tab i UU, men i respekt for at Per var et nyt sted i sit liv, måtte vi også accepte-
re det. Han vil blive savnet, og vi håber, at han en dag igen er klar til at trække i ar-
bejdstøjet for Bowling Danmark. 
 
UU havde selv stået for skiftet af ledere. Henriette N. Johansen ville tage et år mere, 
med en ny sekretær Charlotte Pedersen. I løbet af sommeren følte Henriette, at hun 
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var nødt til at trække sig fra posten af helbredsmæssige grunde. UU havde selv ud-
peget Charlotte som efterfølger, hvilket forbundsbestyrelsen accepterede som en 
konstituering i håb om, at de selv kunne løse opgaverne imellem sig. 
 
Som alle ved i dag, så lykkedes det ikke. Den 31. januar 2014 trak Charlotte Peder-
sen, Martin Guldager og Karin Rejkjær sig med øjeblikkelig virkning. 
 
Igen endte alle udfordringerne i Forbundsbestyrelsen. Vi tog lynhurtig fat i problem-
stillingen. UDM-indbydelsen skulle have været udsendt den 1. februar 2014, altså 
dagen efter de 3 medlemmer trak sig. Desværre var forarbejdet ikke gjort færdigt, 
så med lidt forsinkelse og stor hjælp fra JBU’s ungdomsleder, Helle Sørensen, kom 
indbydelsen ud i den form, der var aftalt for ca. et år siden. Tak for det, og tak til 
Alice Andersen, ungdomsleder i KBU, for omgående at overtage stævneledelsen. 
 
Vi er stolte over den løsning vi fandt. Vi fik Claus Lunding Sørensen, Pernille Øager 
Pedersen og Vibeke Lie Mortensen, til at træde til som hhv. UU-formand, UU-
sekretær og UU-medlem. Der skal lyde en stor tak til de 3, der valgte at påtage sig 
ansvaret for ungdommen i Bowling Danmark. 
 
Registreringsudvalget 
 
Forbundsbestyrelsen havde i hele 2012 og det meste af 2013 brugt tid på at få 
sammenlagt IT-Udvalget og registreringer på bowlingportalen. Dette projekt afgik 
ved døden, da Lars Møller Jensen som tidligere nævnt trak sig med øjeblikkelig virk-
ning. 
 
I løbet af sommeren valgte Poul Erik Larsen, at trække sig fra registreringen, og der 
var ikke medlemmer i udvalget til at overtage opgaverne. 
 
Igen havde Forbundsbestyrelsen intet andet valg end at overtage opgaven for at sik-
re Bowling Danmark en bare rimelig reaktion på denne platform. 
 
I skrivende stund er vi på vej med et nyt IT-Udvalg/Registreringsudvalg, der vil blive 
lagt i hænderne på lidt flere personer, der har interesse i at hjælpe med denne op-
gave. Forbundsbestyrelsen glæder sig til at slippe for endnu en driftsopgave. 
 
Disciplinærudvalget 
 
Der ligger en beretning herfra i mappen, men atter en stabil gruppe der holder fast 
ved ansvaret, når man har sagt A, så siger man også B. Tak for det. 
 
Ordensudvalget 
 
Traditionen tro er beretningen en offentliggørelse af de sager, der er behandlet. Ud-
valget er et af de mest stabile i DBwF, uagtet langt flere opgaver end normalt, står 
de ved deres ansvar og er tilmed klar til en periode mere. Tusind tak for det. 
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Retorik, kommunikation og sociale medier 
 
Forbundsbestyrelsen har den opfattelse, at et højtråbende fåtal er Bowling Danmarks 
største fjende. De seneste år, specielt på de sociale medier, såsom Facebook, skal 
”forbundet”, og det er i denne sammenhæng Forbundsbestyrelsen, lægge ryg til ud-
talelser som: 
 

- Inkompetente 

- Klaphatte 

- Idioter 

- Tosser 

- Useriøse 

- Dovne 

- Arrogante 

- Løgnagtige 

- Ødelæggende for sporten 

- Uforstående 

- Manglende engagement 

- Totalt håbløse 

Med ovenstående kommentarer, så er det mere end svært at sidde og være objektiv 
på det kommende møde, med mennesker der mener, at de kan udtrykke sig på den-
ne måde. Der er bare ikke skyggen af respekt eller bare almindelig ”pli”. 
 
Så er det knap så sjovt at sidde på en officiel frivillig post og bruge tonsvis af timer 
på Bowling Danmark. Vi tænker ofte på, hvordan resten af Danmark, altså dem vi 
gerne vil have ind i vores sport, tænker om denne organisation. 
 
Vi har tilmed haft en klub, der på deres officielle hjemmeside i den grad har udstillet 
Forbundsbestyrelsen, disciplinærudvalget, ordensudvalget, navngivet spillere, der var 
omfattet af den pågældende klubs protester. Forbundsbestyrelsen bad høfligt om, at 
man ikke i den grad udstillede sporten, herunder navngav selv ungdomsspillere of-
fentligt uden tilsagn herom. Først da Danmarks Idræts Forbund anbefalede, at man 
fjernede siden på nettet, skete der en reaktion. Det er en højest usympatisk linje at 
lægge for vores sport, når man ikke kan få sin vilje i disciplinærudvalget, ordensud-
valget eller i DIF-Idrættens Højeste Appelinstans, så vælger man som klub at udstille 
folk offentligt. Vi forstår ikke, hvorfor ønsket om at skade sporten og i særdeleshed 
enkeltpersoner er så stor, det er direkte skadeligt for Bowling Danmark. 
 
Det kan ikke være rigtigt, at vi eller andre frivillige skal finde os i dette! Tænk dig nu 
om, før du farer i kridthuset for at svine en frivillig til. 
 
Forbundsbestyrelsen vedtog tidligt, at vi ikke diskuterer på alle mulige medier med 
enkelte spillere, der føler, at de skal udtrykke deres uforbeholdne mening, desværre 
er det ikke dem der sidder på repræsentantskabsmødet i maj 2014 og er villige til at 
lave et seriøst stykke arbejde. Det kan være svært, at holde fingrene fra tastaturet.  
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Når man på de sociale medier ser direkte usandheder, ting taget ud af kontekst og 
udstillet som om det er sandheden. Vi er dog af den overbevisning, at dialog funge-
rer bedst på de officielle møder, hvor vi skal diskutere forbundets fremtid og hand-
linger, ikke på de sociale medier, og dette fortsætter vi med. 
 
Vi føler, at der er gået lidt SF-sygdom i organisationen. Det har været så nemt at 
sidde i opposition i flere årtier og påpege alt det, der gik galt. Når man så endelig fik 
muligheden for at ændre tingene, så endte man med at flygte fra problemerne. Det 
er sket på alt for mange poster i årets løb, det er så nemt at sidde tilbagelænet og 
meddele, hvad alle andre burde gøre, men tænk hvad vi kunne opnå sammen, hvis 
vi brugte tiden konstruktivt for Bowling Danmark. 
 
Det ville være ønskeligt, at organisationen som helhed respekterer de personer, der 
er villige til at bruge deres fritid på Bowling Danmark. Vi behøver ikke klap på skulde-
ren, ej heller de store roser, men at få hældt en spand ”møg” i hovedet med jævne 
mellemrum, det er der ingen i organisationen som fortjener. 
 
Fremtiden og strukturen 
 
Der er brugt mange timer på at finde en model, der passer til Bowling Danmark i 
2014 og videre frem. Repræsentantskabet i maj 2013 besluttede med næsten 100 % 
enighed, at Forbundsbestyrelsen skulle arbejde for en ændring. Et skridt i den rigtige 
retning kunne være en Øst/Vest model. 
 
Forbundsbestyrelsen har således i det forgangne år udarbejdet en model, som vi 
mener kan fungere som første skridt i den rigtige retning. 
 
Allerede i slutningen af juli var vi klar med det første oplæg til unionsbestyrelserne, 
da vi mente, at disse var naturlige interessenter i denne opgave. 
 
Formand og næstformand havde påtaget sig opgaven at forelægge vores forslag for 
alle 4 unioner. Vi bad derfor om et snarligt møde i starten af august for at sikre en 
fornuftig tidsplan. Reaktionen var som følger: 
 

- FBwU reagerede med en uges varsel, og vi mødtes og diskuterede oplægget igen-

nem. Grundet FBwU’s decimering af unionsbestyrelsen, var der et naturligt incitament 

til at finde løsninger. Et rigtig godt og konstruktivt møde. 

- JBU var allerede ugen efter klar til et møde, det blev et yderst konstruktivt møde, 

hvor vi fik input, der sidenhen er indarbejdet i det endelige forslag, der fremlægges i 

dag. Løbende har der været kontakt til JBU, hvor knasterne er blevet slebet til. 

- SBwU var lidt sværere at få kontakt med, men da det lykkedes, holdt vi et møde som 

var særdeles konstruktivt og positivt. Dialogen var klar og god, men vi har også fuld 

forståelse for Sjællands skepsis, hvilket vi sammen skal løse, og vi føler, at viljen er til 

stede for at finde en holdbar løsning. 

- KBU, det tog tid at få en dato på plads. Vi skrev ud medio juli, men først da vi rykke-

de KBU medio september, kom der en dato på. Vi holdt et møde i Glostrup, der bar 

præg af, at man helst ville have det som altid, og igen at man ikke forstod at forbun-
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dets repræsentantskab ikke ville stemme for KBU’s forslag. Vi modtog aldrig et refe-

rat eller KBU’s meningstilkendegivelse fra dette møde. Senere indkaldte KBU så til en 

Temadag med strukturen på dagsordenen. Dette møde blev holdt ultimo november, 

den 28. december fik vi så KBU’s unionsbestyrelses holdning til strukturen. 

Det er vores opfattelse, at det strukturforslag, vi fremlægger på repræsentantskabs-
mødet maj 2014, er en mulig løsning på en forandring, der kan skabe udvikling i or-
ganisationen, der kan gøre organisationen smallere, med mindre omkostninger totalt 
til administration og en enklere adgang til organisationen som helhed. 
 
Dette har været processen op til i dag, selve diskussionen om en ny struktur bør 
henlægges til behandling af forslaget, hvilket vi har tillid til, dirigenten nok skal sikre. 
 
Økonomi 
 
Siden denne forbundsbestyrelse gik ind i arbejdet, har dette punkt ikke bare fyldt 
meget, det har i den grad givet ”uro i maven” siden maj 2012. Som nævnt sidste år, 
så er det egentlig ligegyldigt, om man er professionel arbejdsgiver i det private er-
hvervsliv, eller frivillig person med samme ansvar for et eksisterende personale. 
Chokket over ikke at have penge i kassen til at betale løn i juni 2012, har endnu ikke 
fortaget sig. Det præger i den grad vores hverdag og samtlige beslutninger der ta-
ges. 
 
2012 gik med oprydning, en del af ”skeletterne i skabet” flyttede med ind i 2013, 
nogle som vi forventede var væk i 2012, eksempelvis godt 50.000,- på gamle debito-
rer, dertil kom så udfordringerne med IT-delen, dækkende bowlingportalen og de 
administrative systemer. Trods forespørgsel om hjælp i de 4 unionsbestyrelser, 
grundet ændringerne i Liga og divisionerne, var der ingen hjælp at hente. Ingen af 
de 4 unionsbestyrelser ønsker at dække service og vedligeholdelse til bowlingporta-
len, trods det er hele organisationen, der er afhængig heraf. 
 
Forbundsbestyrelsen var derfor forberedt på et underskud i størrelsen af 100.000, 
som vi intet kunne gøre ved.  
 
Den lange periode uden ansatte på kontoret til administrationen, samt meget stor 
hjælp fra nogle få andre frivillige, er det alligevel lykkedes Forbundsbestyrelsen, at 
sikre en i runde tal kvart million i overskud. Dette er også lidt misvisende, da der er 
udgifter, der nu belaster 2014, der burde have været afholdt i 2013. Påvirkningen 
videre vil derfor forudsætte, at der er villighed til at skrue på nogle parametre, for at 
Bowling Danmarks fremtid skal holde vand. 
 
Året 2013’s resultat burde i den grad give forståelsen hos alle, at siddende For-
bundsbestyrelse har fået ”sat proppen i hullet”, at den sunde fornuft fungerer, selv-
om det ikke er nemt. 
 
Det er derfor vores opfattelse, at man vil være ret tilfreds med resultatet for 2013, 
men så kan det også være svært at acceptere vores 2014 reviderede budget. For-
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bundsbestyrelsen ryster ikke på hånden, det er den fulde plan, der skal udfoldes, at 
vi er lidt forud, burde ikke komme de rigtige beslutninger i vejen. 
 
Som tidligere nævnt, så er det sund fornuft, der driver Forbundsbestyrelsen. Vi vil 
dog stærkt anbefale, at man også følger planen videre frem. Ændrer man dele af 
planen, skal der være en hel ny plan, tingene er afhængige af hinanden. 
 
Det er derfor også uheldigt, at Danmarks Bowling Forbunds love kræver, at budget-
terne vedtages før forslagene, klart noget der skal ændres. Hvis der er en forudsæt-
ning, i det budget der vedtages, der efterfølgende kræver et bestemt lovforslag gen-
nemføres, er det desværre før sket, at repræsentantskabet har vedtaget et budget 
med forudsætninger, som kort efter ikke gennemføres. Vi håber ikke repræsentant-
skabet opfatter det efterfølgende som en trussel, men hvis der stilles forudsætninger 
i budgettet, og man stemmer for disse, hvorefter man nedstemmer forudsætninger-
ne under forslagene, så hænger tingene ikke sammen, og det vil vi ikke stå på mål 
for. 
 
Af samme grund fremsætter Forbundsbestyrelsen en ændring af lovene netop i den-
ne sammenhæng. 
 
Forbundsbestyrelsen vil fremlægge et revideret budget 2014, men med hensyn til 
2015 og den videre fremtid, vil vi bede repræsentantskabet om at beslutte retningen, 
da det har stor betydning for, hvilket af alternativerne der er nødvendigt at få vedta-
get. Netop af forrige afsnit så kommer tingene i den forkerte rækkefølge, men det 
kan vi kun lave om på fremadrettet og ikke bagudrettet, så vi håber og forventer, at 
repræsentantskabet er forudseende, vi vil være mere konkrete om dette under bud-
getbehandlingen. 
 
Forbundsbestyrelsen 
 
Vi kan påstå mange ting, men ingen vil være i tvivl om, at det er hovedsagligt for-
manden der kommer med oplæg til beretningen. 
 
Det har været udviklende at sidde med en helt ny bestyrelse, mere eller mindre, an-
tallet af poster der er skiftet ud gør, at der har været en forandring i tilgangen til 
tingene. Dog står det stadig helt fast, at vi ønsker at være så åbne som muligt, vi 
ønsker at være økonomisk ansvarlige, vi ønsker at sikre, at Forbundsbestyrelsen ef-
ter den 10. maj ikke skal slås med store ændringer eller fastlåste kontrakter i årene 
fremadrettet. Modsat kan repræsentantskabet også vælge, at den linje vi har lagt i 
de seneste 2 år skal fortsætte, det er helt op til jer. 
 
Personligt føler jeg, at det har været et meget hårdt år. Ikke så snart vi troede, at nu 
var en opgave lagt i et udvalg, så endte den igen hos os. Når man tillægger de op-
gaver som DBwF er forpligtet til ved medlemsskabet af Danmarks Idræts Forbund og 
med Team Danmark som samarbejdspartner, hvor det i mere end 90 % af tilfældene 
forudsætter formandens deltagelse, så ville det hjælpe, hvis der var flere hænder, 
der trak i samme retning og ikke direkte imod forandringer. 



Side 36 Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2014 

 

 
Der skal lyde en stor tak til de utrættelige bestyrelsesmedlemmer, ikke et eneste af 
mine overbevisende ord, da de skulle beslutte sig til arbejdet, har holdt vand. Orga-
nisationen slider dem simpelthen op på rekordtid, og ingen af os forstår hvorfor, og 
hvad det egentlig er som en måske lille håndfuld ledere ønsker. Vi føler, at vi har 75 
% af Bowling Danmark bag os, men at de 25 % der klart sidder i opposition, ikke 
blot er uenige i forandringerne, men direkte forøger at bremse dem - med alle mid-
ler. 
 
Hendes Majestæt Dronningen slutter altid hendes nytårstale med et ”Gud bevare 
Danmark”, vi vælger at overlade denne beretning til repræsentantskabet med et ”lad 
Bowling Danmark forblive”, udvikle sig og atter blive en sund og stærk organisation. 
 
Hermed overgives beretningen til repræsentantskabets behandling. 
 
 

Forbundsbestyrelsen  
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DM/DT-udvalgets beretning 
 

Beretning for DM-Udvalget 
 

Udvalget består af Kim T. Andersen og Nils Jensen, og ansvarsområdet er at afvikle: 
 
Forbundsmesterskaberne Old Boys/Girls 
DM-Mixdouble 
DM-Trio 
DM-Single/Double 
 
Dommerafregning ved mesterskaberne 
 
Det er vigtigt for Danmarks Bowling Forbund, at dommerne i Danmark, uanset om et 
mesterskab afvikles i Næstved, Odense eller Aalborg, får det samme beløb til fortæ-
ring. 
 
Beløbet er sat til ca. kr. 12,00 pr. deltager i de indledende runder, som uddeles på 
alle starter inkl. finaler og i forhold til det antal timer den enkelte dommer er til stede 
 
Forbundsmesterskaberne for Old Boys/Girls 
 
Mesterskabet blev spillet i Bowl´N´Fun, Holstebro, med deltagelse af 130 spillere, 
hvilket er en del under normal deltagelse i dette mesterskab. 
 
Vi håber meget på dette ændrer sig, når vi spiller midt i Danmark i 2014 
 
Mester – Old Girls 1: Tine Bune, Center 
Mester – Old Boys 1: Michael Wittendorff 
Mester – Old Girls 2: Anette Henriksen, BwK Snooby 
Mester – Old Boys 2: Knud F. Hartvig, Joker 
Mester – Old Girls double: Lise Mollerup / Hanne Tholstrup, Ellipsen 
Mester – Old Boys double: Per Henriksen, Trekanten / Tom Hedegaard, ST 
 
Det blev sidste gang, at man afviklede en indledende start søndag morgen. Det er 
ikke optimalt, hverken for spillere eller ledere, og beslutningen om dette effektueres 
ved det kommende mesterskab 3-5. oktober 2014 i Odense Bowlinghal. 
 
Aftenfesten i forbindelse med Old Boys/Girls mesterskabet blev aflyst grundet for få 
tilmeldinger. Udvalget sætter, i samarbejde med Odense Bowlinghal, alle sejl til for 
at få mange flere tilmeldinger til det kommende mesterskab. 
 
DM-Mixdouble 
 
Mesterskabet blev spillet i World Cup Hallen med deltagelse af 65 mixdoubler. Når 
man tænker på at vi for mindre end 10 år siden havde tæt på 100 mixdouble,  
hvad sker der? - Gør vi noget forkert? - er det for dyrt? 
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Danske mestre: Anja Ginge, Game On / Anders G. Vorborg, Sporvejene 
 
DM-Trio 
 
Mesterskabet blev spillet i Bowl´N´Fun, Viby, med deltagelse af 72 trioer  
– faktisk det højeste deltagerantal i mange år!  
 
Danske mestre damer: 
 
Mai Ginge, Game On / Randi Christensen, Stenhuset / Sacha Wedel, Trekanten 
 
Danske mestre herrer:  
 
Mikael Brændeskov, S.A.S. / Frederik Øhrgaard, Sporvejene / Jimmy Mortensen, BK 
Viking 
 
 
DM-Single/Double 
 
DM-Single/Double 2013 blev spillet i Løvvang Bowling Center. Dette mesterskaber er 
det mest attraktive i forbundet og har altid mange deltagere. 
 
Damer Single: Kamilla Kjeldsen, Stars & Strikes, Horsens 
Herrer Single: Mik Stampe, Trekanten 
Damer C/D Single: Sarah Videbech, Silkeborg Bowling Team 
Herrer C/D Single: Bo Jakobsen, LBC 
Damer Double: Mai Ginge / Britt Brøndsted, Game On 
Herrer Double: Carsten W. Hansen / Mikael Brændeskov, Aalborg bowling Team 
 
Mesterskabet skal spilles i World Cup Hallen i Bededagsferien. 24 spillere vil have 
gratis startgebyr, hvis de vælger at stille op – da de har vundet gratis startgebyr i I-
Bowl. 
 
Placering af mesterskaberne 
 
Det daværende DM/DT-Udvalg har placeret mesterskaberne frem til og med somme-
ren 2015, og disse skal spilles følgende steder: 
 
Forbundsmesterskaberne Old Boys/Girls Odense Bowlinghal 
DM-Mixdouble Løvvang Bowling Center 
DM-Trio Løvvang Bowling Center 
DM-Single/Double Bowl´N´Fun, Viby 
 
Tilmeldinger til Danske Mesterskaber 
 
Igen kan vi konstatere, at vi IKKE er ret gode til at tage hensyn til hinanden, når det 



2014  Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde Side 39 

 

gælder om at få fat på mesterskabernes mest attraktive starter. Disse kan være væk 
på under 10 min.  
 
Det kan ikke hjælpe noget, at man som spiller øst for Storebælt ”piver” over, at man 
ikke kan få sin start, når det er i vest – når man selv tager den mest attraktive start, 
når det er i øst. 
 
Kun sammen kan vi løse problemet, ved at tænke ud over vores egen næsetip. Men 
udvalget er også nødt til at begynde at tænke på at få lavet flere attraktive starter, i 
et forsøg på at gøre dette problem mindre. 
 
 
Kim T. Andersen / Nils Jensen 
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Beretning DT-udvalget 
 
Udvalget har været ringe besat i 2013/2014, hvorfor Forbundsbestyrelsen har taget 
ansvaret bistået af Leif Sandberg. 
 
Repræsentantskabsmødet 2013 
 
De mange gode ideer omkring Liga, 1’ og 2’divison, kom virkelig til udtryk på repræ-
sentantskabsmødet i maj 2013, Set i bakspejlets klare lys, så havde det nok været 
smart at udsætte ændringerne en sæson. Det betød, at DT-Udvalget var mere end 
svært at besætte for Forbundsbestyrelsen, hvem ønskede at blive udpeget til at tage 
ansvaret for en hvepserede? 
 
Svaret er enkelt – INGEN. 
 
Den verden som vi er så stolte over at være en del af, det frivillige korps til Dansk 
Idræt, var svært at finde i vores lille verden. Der var masser af synspunkter på, 
hvordan turneringen skulle ”skrues” sammen, men ingen der ville sætte sig for bord-
enden. 
 
Som ved alt andet i dette forbund, så ender ”aben” hos Forbundsbestyrelsen. Vi har 
ingen at sende den videre til, så der er et klart og meget enkelt valg, vi må selv klare 
udfordringerne, trods det ikke er os, der skabte samme. 
 
Månederne efter maj 2013 
 
Vi blev stærkt støttet af turneringskoordinatorerne i unionerne, som ved et møde i 
Odense hurtigt (indenfor en time) blev enige om hvad der skulle ske. 
 
Planlægningen blev rettet til, her var der igen alt fra haller til klubber, der havde 
synspunkter, men alligevel er det lykkedes at få turneringen til at hænge sammen. 
 
Vi vil gerne sige et stort tak til koordinatorerne for deres villighed og forståelse for at 
dette puslespil ikke var nemt. 
 
Bowlingportalen 
 
Hvorfor dette emne under denne beretning? 
 
Let og enkelt, fordi at vores IT-Platform skal understøtte den måde, vi spiller på. En 
opgave der skulle håndteres af et IT-udvalg, som desværre også var endt i For-
bundsbestyrelsen. 
 
Da unionsbestyrelserne ikke ønskede at hjælpe med at få platformen til at fungere, 
som vores/deres klubber ønsker at spille, var Forbundsbestyrelsen alene med ansva-
ret for et budget, der i forvejen var meget smalt, at skulle udforme en løsning, der 
ikke kostede den enkelte aktive for meget. 
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Der er ingen tvivl om, at systemets tilpasning kunne være udført smartere, enklere 
og nemmere at gå til, men det har vi ikke råd til i Danmarks Bowling Forbund. 
 
Spilleformerne 
 
Vedtagelsen af doubler har klart delt de deltagende spillere i 2, dem der elsker det, 
og dem der hader det. Forbundsbestyrelsen har ingen anelse om, hvad der er det 
rigtige, det håber vi, at repræsentantskabet ved. 
 
Fakta er, at løsningen ikke var optimal. Det var slet ikke optimalt, at man gennemfør-
te ligestilling imellem damer og herrer. Alene antallet af aktive spillere, så behøver 
man ikke at have læst højere handelsskoleeksamen for at regne ud, at det fysisk er 
umuligt.  
 
Det er bare en udfordring, vi er nødt til at tænke meget nøje over på repræsentant-
skabsmødet i maj 2014. Det er vores inderligste håb, at specielt damerne giver klart 
udtryk for, hvad de vil. 
 
Fremtiden 
 
Herrerne. Lad os nu bare starte der. 
 
Den øverste og fineste ”række” bør fortsætte med doublespillet, det er klart vores 
opfattelse. Men, vi er også nødt til justere til 6 serier i stedet for 4, så de 3 doubler 
møder hinanden 2 gange. Det giver en del flere serier og chokerende nok, så bliver 
det ikke billigere. Det ændrer ikke, at det er den holdning, vi har og ønsker videreført 
i et nyt DT-Udvalg. 
 
Umiddelbart er det samme opfattelse, vi har om herrernes 1’ og 2’division. Nu ville 
det være rart, at den organisation der blev foreslået i midt 80’erne havde eksisteret, 
så havde der været en divisionsforening indeholdende repræsentanterne for de klub-
ber, der er repræsenteret der. Så havde vi haft nogle mennesker at ”spille bold op 
imod”, det er dem, der har skoen på, der ved hvor den trykker. 
 
Damerne. Det er en lidt anden størrelse og udfordring. 
 
Fakta er, at vedtagelsen i maj 2013 hvor ”ligestillingen” mellem herrer og damer blev 
indført, bare ikke fysisk kan lade sig gøre. Det er nemt at regne sig frem til, 10 da-
mehold i Ligaen, samme i 2 1’divisioner og i 4 2’divisioner, hvis det hele er 6’ mands 
hold, så kræver det alene 490 damespillere. Vi har totalt 1464 damespillere med li-
cens i Bowling Danmark, hvilket tæller ALLE piger/damer fra 6 år til 87 år, den grup-
pe der formentlig er interesseret heri, de 16- til 50-årige (velvidende nogen sikkert 
bliver fornærmet nu), er i alt 574 med licens. 
 
Man behøver ikke at have en højere handelsskoleeksamen for at regne ud, at så skal 
de tilmed spille i de rigtige klubber, i de rigtige landsdele etc. Kæreste repræsentant-



Side 42 Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2014 

 

skab, vi er nødt til at tænke nyt og anderledes omkring denne del af turneringen, 
uanset om vi kan lide det eller ej. 
 
Landspokalturneringen 
 
Skal vi ikke bare vedtage, at der skal ske ændringer, tilmeldingen hertil har aldrig 
været så lille før, omkostningerne er for store, hvis ikke interessen er der. Denne 
turnering burde være interessant. Det er et Danmarks Idræts Forbunds godkendt 
mesterskab, men hvis ikke tilbuddet er godt nok, så må det ændres eller nedlægges. 
 
Der er ”frit slag” under denne beretning. Forbundsbestyrelsen føler ikke, vi skal for-
svare den, men kommenterer gerne på fremadrettede gode ideer og konstruktive 
forslag. 
 
 
31. marts 2014 / Forbundsbestyrelsen 
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Ungdomsudvalgets beretning 
 
Så er tiden til, at der atter en gang skal ses tilbage på en bowlingsæson.  
 
Sportslige arrangementer 
 
Danmarks Bowling Forbunds ungdomsudvalg har i sæsonen 2013/14 endnu engang 
afviklet sine sportslige aktiviteter med succes.  
 
De danske ungdomsmesterskaber (UDM) for puslinge, juniorer og ynglinge blev i 
2013 afviklet under fantastiske forhold i Løvvang Bowling Center. Under UDM 2013 
kunne ungdomsspillerne nyde godt af bl.a. smoothie- og frugtbar i bowlingcentret, 
dodgeball-turnering lørdag aften, zumbatime, masser af flotte præmier til breddespil-
lerne, livestreaming TV med kommentator i alle indledende starter og finalerne samt 
muligheden for at tage i aqualand, når man ikke skulle spille bowling. 
 
Ungdoms-ranking finalen blev endnu engang afviklet i Odense Bowlinghal, hvor 
vi som altid er meget tilfredse med forholdene. Formålet med ungdoms-
rankingturneringen er at skabe et positivt fokus på landets ungdomsstævner, og det-
te formål har turneringen til fulde opfyldt.  
 
Desværre er deltagerantallene til ungdomsstævnerne faldet drastisk, så Ungdomsud-
valget har valgt at støtte op om bus i forbindelse med stævnerne, dette for at frem-
me det sociale. I håbet om at de unge ikke kun tager til stævnerne for at vinde, men 
også for at være samme med vennerne.  
 
I den forbindelse har Ungdomsudvalget valgt at lade livet for ungdomslegaterne. 
 
U-træf har i 2013/2014 taget navneforandring til Bowlingskole. Dette for at bygge 
videre på den gode succes og omtale, som Sommerbowlingskolen har oparbejdet sig 
igennem mange år.  
 
I skrivende stund arbejdes der på at gøre undervisningsmaterialet mere nutidigt, så 
man igennem et mere kreativ undervisningsforløb når ud til ungdomspillerne, ved at 
de ikke kun er aktive på banerne, men også i teorien. 
 
Sommerbowlingskolen blev atter i 2013 afviklet med god succes. Bjarne Svens-
son, Mikael Pedersen, Karin Rejkjær og Charlotte Pedersen udgjorde endnu engang 
”kerneteamet” i bowlingskolen.  
 
Hvert år i starten af skolernes sommerferie bruger de en del af deres sommerferie på 
at give bowlinguddannelse og gode oplevelser til ungdomsspillere fra hele Danmark, 
og samarbejdet mellem trænerstaben, ungdomsudvalget og Odense Bowlinghal, hvor 
sommerbowlingskolen afvikles, fungerer upåklageligt.  
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Igen i denne sæson har det været vigtigt for ungdomsudvalget at blive bedre til at 
tænke på bredden. Et af de tiltag, som er blevet iværksat, er, som tidligere nævnte, 
bus i forbindelse med stævnerne. Men Ungdomsudvalget har også oprettet en åben 
facebook-gruppe ”Ungdomsudvalget under Danmarks Bowling Forbund”. Mening 
med gruppen er ikke, at den skal afløse den allerede eksisterende mailliste, i stedet 
skal den være et sted, hvor man kan formidle alt lige fra en indbydelse, informatio-
ner eller blot det man har på hjertet. Alle er velkomne. 
 
Ungdomsudvalget 
 
Der skal lyde en tak til udviklingskonsulent Jesper Mikkelsen og Jette Bergendorff fra 
Forbundsbestyrelsen for godt samarbejde med Ungdomsudvalget. 
 
Ungdomsudvalget har i 2013 været præget af en del udskiftninger i besætningen, 
desværre har dette også været med til at sætte sit præg på samarbejdet i udvalget. 
Uheldigvis har det også haft den kedelige effekt, at mangeårige medlemmer, Martin 
Guldager og Karin Rejkjær samt undertegnede valgte at trække sig fra udvalget, 
grundet samarbejdsvanskeligheder.  
 
Dog skal der stadig lyde en tak til udvalget for mange hyggelige stunder i mødeloka-
let, hvor vi har nået at få mange gode grin. 
  
Med disse ord overgives beretningen til repræsentantskabet. 
 
 
Med sportslig hilsen 
 
Charlotte Pedersen 
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Dopingudvalgets beretning 
 
Et roligt år, der har været omkring 15 henvendelser angående brug af mediciner.  
 
Vi har haft et indlæg ude på hjemmesiden, som kan læses her nedenunder. Den ne-
derste del af det er markeret, det er skrevet til efterfølgende. 
 
Hvis du får lægeordineret medicin, så bør du være opmærksom på om dit medicin 
optræder på listen over Dopingmidler.  
 
Du kan få din læge til at skive i din journal, at du er aktiv bowlingspiller, og at evt. 
medicin bør være tjekket på Dopinglisten. 
 
Du kan se mere på Anti Doping Danmarks hjemmeside, www.antidoping.dk under 
fanebladet Medicin, her kan du læse mere omkring reglerne for hvilke medicin typer, 
som er almindelige og hvilke som er ulovlige, og som evt. kræver en dis-pensation, 
hvis du spiller bowling på et højt niveau, eller du kan rette kontakt til Dopingudvalget 
i Danmarks Bowling Forbund, enten på telefon eller via e-mail. 
 
Det er vigtigt at understrege, med højt niveau menes landsholdspillere, og hvis man 
deltager i et internationalt stævne. Det vil sige, at hvis man ønsker at spille i et in-
ternationalt stævne og får ulovlig medicin, skal man søge dispensation. Også selvom 
man ikke er landsholdsspiller. Det kan være nødvendigt at søge dispensationen ved 
det internationale forbund, kontakt Dopingudvalget, som derfra vil hjælpe. 
 
Det var alt for denne gang, god bowling! 
 
Mvh. Ida Overgaard 
Leder af Dopingudvalget 
DBwF 
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Ordensudvalgets beretning 
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Disciplinærudvalgets beretning 
 
Efter et veloverstået vikariat/praktikophold i Forbundsbestyrelsen er undertegnede 
tilbage som formand for Disciplinærudvalget  
 
Efter en relativt rolig periode de seneste par år skal jeg love for, at proppen hoppede 
af champagneflasken, da den nye sæson gik i gang. 
 
Den første turneringsweekend bød på ikke mindre end 3 protester: 
 

 En protest fra en klub mod 4 spilleres ret til at spille turneringskamp, jf. licens-
reglerne 
 

 En protest mod, om det var den rette olieprofil i en Herreliga kamp og 
 

 En protest mod, at en spiller forlod spillerområdet og hallen under en turne-
ringskamp. 
 

En protest fra en klub mod 4 spilleres ret til at spille turneringskamp, jf. 
Licensreglerne: 
 
Stenhuset nedlagde protest mod BK Viborg i Dameligaen og mod BK Skive i Dan-
marksserien ungdom.  
 
Stenhusets påstand var, at de respektive klubber havde anvendt i alt fire spillere, 
som ikke var spilleberettigede i den pågældende turneringskamp, jf. Danmarks Bow-
ling Forbunds regler for klubskifte § 22 stk. 2.1. 
 
De pågældende spillere skulle som følge heraf have de opnåede resultater annulleret 
og nulstillet, og resultatet af turneringskampen skulle ændres i overensstemmelse 
hermed. 
 
Baggrunden for protesten var, at Forbundsbestyrelsen, grundet ændringer i spille-
måder i liga og divisionerne, havde forlænget fristen for klubskifte til den 14. juni 
2013 
 
Denne dispensation havde Stenhuset valgt ikke at nedlægge protest imod, men ven-
tede til første turneringskamp med at nedlægge protest mod klubhold, som havde 
spillere, der havde skiftet klub efter 1. juni. 
 
Disciplinærudvalget lagde vægt på i afgørelsen, at spillerne havde modtaget gyldigt 
medlemskort og henviste til en tidligere sag, hvor der også var sået tvivl om en spil-
lers spilleberettigelse, og hvor Ordensudvalget havde konkluderet, at spiller og klub 
havde handlet i god tro, da der var udstedt gyldigt licenskort. 
 
Stenhuset ankede sagen til Ordensudvalget, som tilsluttede sig Disciplinærudvalgets 
afgørelse. Sagen blev herefter anket til DIF´s Appeludvalg. 
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I forbindelse med anken til DIF fremgår det af kendelsen, at Stenhuset i redegørel-
sen til appeludvalget har nævnt: 
 
”Samtidig er det gjort gældende, at da DBwF´s Disciplinærudvalg udpeges og afsæt-
tes af bestyrelsen, foreligger der omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl 
om afgørelsens fuldstændige upartiskhed” 
 
Denne påstand betragter jeg som meget injurierende, og der skal i denne beretning 
ikke herske tvivl om, at Disciplinærudvalget er upartisk. Vi vurderer sagerne seriøst 
og ud fra gældende lovgivning og ikke mindst efter gældende og tidligere praksis og 
afgørelse. – Vi arbejder efter fakta og ikke efter følelser.  
 
Ingen af medlemmerne har en juridisk embedseksamen, men undertegnede har en 
erhvervsøkonomisk kandidatgrad, samt over 20 års erfaring fra offentlige politisk sty-
rede organisationer, og arbejdsmæssigt har jeg arbejdet med dansk lovgivning, her-
under afgivelse af høringssvar til nye love til vedtagelse i Folketinget, og ikke mindst 
har jeg arbejdet med EU´s  forordningstekster, som er noget mere komplicerede end 
forbundets love og regler. 
 
En protest mod, om det var rette olieprofil i en Herreliga kamp. 
 
Trekanten KIF nedlagde efter ligakampen mod Center protest over, at olieprofilen 
ikke var den, der var oplyst, der blev spillet på. 
 
Protestens ordlyd var: 
 
Trekanten lægger hermed protest over at der ikke bliver spillet på den offentliggjorte 
profil Pluto 44 fod. Vi spiller på 5 baner, der er lagt ned i vores øjne max 37 fod og 1 
bane der føles lidt som den oprindelige profil. Vi gjorde banemanden opmærksom 
på, at det var 44 fod, men det var styr på det, hvilket der ikke var. Endvidere var 
kampen ikke booket måske deri fejlen ligger?” 
 
På baggrund heraf kontaktede Disciplinærudvalget hallen for at få en redegørelse.  
World Cup Hallen redegjorde for, at det tekniske personale i hallen havde oplyst, at 
der var lagt den olieprofil, som Center havde bedt om – en oplysning, som udvalget 
tog til efterretning 
 
Disciplinærudvalget bemærkede også, at protesten ikke blev nedlagt under spillet, 
men først efter spillerne havde forladt banerne og resultatet kendt – dette bekræfte-
de dommeren. Dette er i sig selv i strid med lovene. Af § 34 stk. 1, fremgår: ”En 
klub, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen af en turneringskamp, SKAL, 
senest inden spilleområdet forlades, henvende sig til turneringsdommeren, som påfø-
rer scoretavlen ”PROTEST”.” 
 
Det er svært at bevise, hvad der er fakta, idet der ikke var lavet et tjek af, hvilke 
olieprofiler maskinen har kørt den pågældende dag. Protesten blev derfor afvist. 
Sagen blev herefter anket til Ordensudvalget som ligeledes afviste protesten. 
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En protest mod, at en spiller forlod spillerområdet og hallen under en tur-
neringskamp. 
 
Ravnsborg nedlagde protest mod Smut med følgende ordlyd: 
 
”Vi nedlægger protest mod Smut, grundet en spiller forlader en kamp midt i spillet 
og bliver hentet og kører hjem” 
 
Protesten blev afvist, idet det er fuldt lovligt at forlade spillet og hallen under en tur-
neringskamp. 
 
Afsluttende bemærkninger 
 
Jeg vil opfordre til, at man bliver lidt mere omhyggelig, når der nedlægges protest. 
Den protesterende part har ifølge lovene god tid til at formulere sig, herunder at be-
skrive, hvad man egentligt ønsker at protestere over og ikke mindst, hvad man vil 
opnå – udvalget må ofte gætte, hvad den protesterende part ønsker at opnå. 
 
Jeg skrev også tidligere, at Disciplinærudvalget arbejder efter fakta og ikke efter fø-
lelser. Derfor bliver jeg også vred og dybt skuffet over spillere og ledere, som på so-
ciale medier og i unionsbestyrelsesmødereferater skriver usandheder og dermed sår 
tvivl om udvalgets uvildighed og objektivitet. 
 
Jeg forstår bedre og bedre, hvorfor vores medlemstal er halveret. 
 
Sluttelig vil jeg sige tak til John og Henrik for altid god dialog og saglige svar om sa-
gerne.    
 
 
På udvalgets vegne 
 
Henning Salling 
Formand for disciplinærudvalget 
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Regnskab og budget 
 

- Årsrapport 2013 

o Påtegninger 

 Ledelsespåtegning 

 Den uafhængige revisors påtegning 

 Oplysninger om forbundet 

 Ledelsesberetning 

 Anvendt regnskabspraksis 

- Regnskab for 2013 

o Resultatopgørelse 

o Balance 

o Noter 

o Fonde 

- Kritisk revision påtegning 

- Revideret budget for 2014 

- Fastsættelse af Licensgebyr og kampafgifter til Danmarks Bowling Forbund 

o Se vedlagte forslag 

- Forslag til budget for 2015 (nuværende struktur) 

- Forslag til budget for 2015 (ny struktur) 
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Kritisk revisions påtegning 
 
Foretaget den 28. januar 2014. 
 
Det godkendte budget på repræsentantskabsmødet 2013 var meget lidt specificeret, 
hvilket gør det sværere at udføre kritisk revision, så vi vil henstille til der fremadrettet 
fremlægges budgetter med større specificering.  
 
Efter revision af det godkendte budget valgte vi at kigge nærmere på VM dame/herre 
2013 og DM/DTU. 
 
Til disse fik vi udleveret budgetter, og den kritiske revision er foretaget ud fra disse. 
 
VM 2013 
 
VM budgettet lød på kr. 429.040 mod forbrugt 744.249 kr. så en overskridelse på ca. 
315t. Denne overskridelse blev forklaret med manglende budgettering hyring af tek-
nisk konsulent i forbindelse med VM. Desuden var der heller ikke afsat penge til de-
legationen skulle forlade hotellet og bowlinghallen de knap 20 dage VM varede. For-
sendelse af bowlingkugler gav også en større overskridelse. Plus en tidligere praksis 
med et fast beløb med diæter blev underkendt af DIF, hvilket også gav større udgif-
ter end budgetteret. 
 
DM/DTU 
 
Her fokuserede vi på økonomien ved de danske mesterskaber. Der var budgetteret 
med et samlet overskud på kr. 30.000 på de 4 DM'er og endte ud i underskud på ca. 
kr. 46.000. 
 
Generelt vigende indtægter fra startgebyrer. 
 
Et generelt overforbrug på forplejning. Her henstilles til enten at sætte budgettet op 
eller holde sig inden for det. 
 
Manglende budgettering af udgifter. F.eks. blev der udleveret vand til alle spillere til 
DM trio, men det var ikke med i budgettet. 
 
Vi henstiller til, at der laves bedre budgettering, og der findes bedre balance mellem 
indtægter og udgifter.   
 
 
 
Flemming Himmelstrup og Anders Trabjerg Hansen 
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Fastsættelse af licensgebyr 
(dagsordens punkt 7.5.3) 

 
Jf. budgetforslag forslår Forbundsbestyrelsen følgende ændringer af licensgebyret, 
gældende for licensåret 2015. 
 

Kategori: Nuværende: Ændres med: Til: 

Senior & Pensionister 156,00 +144,00 300,00 

18 – 23 år 117,00 -17,00 100,00 

Ungdomslicens 78,00 -28,00 50,00 

 
 
 
 

Forslag til fastsættelse af kampafgift til DBwF 
(dagsordens punkt 7.5.4) 

 
Forbundsbestyrelsen forslår, at kampafgiften til DBwF i sæson 2014/2015, fastsættes 
til: 
 

Kategori: Nuværende afgift 
pr. serie: 

Ny afgift pr. serie: 

Ligakampe   10,00 

Divisionskampe  8,00 

Alle øvrige turneringskampe  5,00 

Alle Cup-turneringer  4,00 

Alle ungdomskampe  2,00 

 
Motivering: 
 
Alt efter beslutningen omkring Bowling Danmarks fremtidige struktur, er det nødven-
digt at være forberedt på en ændring i afgifterne. På de 4 unionernes repræsentant-
skabsmøder er der udtrykt ønske om, at Danmarks Bowling Forbund afvikler deres 
gæld til unionerne, og for at sikre at dette kan ske, er det nødvendigt, at Danmarks 
Bowling Forbund øger deres indtægter. 
 
Skulle repræsentantskabet derimod vedtage den af Forbundsbestyrelsen foreslåede 
strukturændring, vil den enkelte bowlingspillers afgifter i store træk være uændret. 
 
Vi kan ikke forudsige fremtiden, men kan ved ovennævnte forslag sikre, at vi kan 
leve op til en sund økonomi, hvor gælden afvikles successivt.  
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Forslag: Ny Struktur for Bowling Danmark 
 
Plan 
 
På repræsentantskabsmødet i maj 2013 var der markant flertal for en ny struktur for 
Bowling Danmark. Forbundsbestyrelsen har derfor haft fokus på denne opgave og 
involveret unionsbestyrelserne samt klubberne. 
 
Essensen af dette forslag er en ensartet organisation for Bowling Danmark.  
 
Ved vedtagelse af dette forslag igangsættes følgende proces: 
 

- Der er ingen ændringer for unionerne i 2014. 
 

- Resten af 2014 producerer udvalgte personer fra unionsbestyrelserne sam-
men med Forbundsbestyrelsen en færdig organisation, men grundlaget for or-
ganisationen er denne fremlagt for repræsentantskabet. 
 

- Organisationen gøres dynamisk på det grundlag, at der ikke er fødte med-
lemmer i de enkelte udvalg, men at formændene for alle udvalg vælges på 
Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde. Et vist antal personer 
kan vælges hvert år, men er der 10, der ønsker at gøre en indsats for ung-
dommen, så skal der være plads til det. Hvis der kun er 5, så er der også mu-
lighed for at udvalgene efterfølgende tilknytter arbejdskraft, dette bør ikke sty-
res af lovgivningen. 
 

- Fra 1. januar 2015 forberedes unionernes repræsentantskabsmøder, således 
at de indtræder i den samlede organisation under Bowling Danmark som ud-
valg på lige fod med øvrige udvalg i Bowling Danmark. 
 

- Bowling Danmark Øst og Bowling Danmark Vest afholder for henholdsvis Øst- 
medlemmer og Vest-medlemmer deres møder fra kl. 10:00 til 12:00 umiddel-
bart før Bowling Danmarks repræsentantskabsmøde. Det vil sige, at Øst-
medlemmer vælger Øst-organisationen og Vest-medlemmer vælger Vest-
organisationen. 
 

- Herefter mødes Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskab, hvor øvrige 
udvalg vælges, herunder økonomien for hele Bowling Danmark. 
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Betydning: 
 

- JBwU og FBwU fusionerer i en organisation, Bowling Danmark Vest. 
 

- KBwU og SBwU fusionerer i en organisation, Bowling Danmark Øst. 
 

- De 2 nye organisationer indpasses i den totale organisation for Bowling Dan-
mark på lige fod med alle øvrige udvalg under Danmarks Bowling Forbund.  
 

- Egenkapitalen i Øst (KBU og SBwU) og i Vest (JBwU og FBwU), forbliver i 
disse udvalg. Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskab kan ikke ind-
drage midlerne uden de i dag 4 organisationers accept. 
 

- Fra regnskabsår 2015 eksisterer der kun ét licensgebyr og ét kampgebyr, og 
dette indgår i Danmarks Bowling Forbunds regnskab. Der kan ikke udskrives 
separate gebyrer/afgifter i de 2 nye udvalg (Øst / Vest). 
 

- Fra regnskabsår 2015 aflægger de 2 nye udvalg (Øst / Vest) regnskab for hver 
deres organisation, men regnskabet indgår også i Danmarks Bowling For-
bunds totale regnskab. 
 

- Fordelene ved denne organisering, efter Forbundsbestyrelsens mening er, at 
der vil blive betragtelige besparelser på: 

o Husleje, forsikringer, el-, vand, IT og vedligeholdelse 
o Repræsentantskabsmøder i unioner, regioner og kredse. 
o Udvalg nedlægges og gøres nationale 
o Effektiv kommunikation mellem udvalgene 
o Enklere (læs lempeligere) og ens regler for hele Bowling Danmark. 
o Fusionering af de frivillige kræfter giver større råderum og mere energi 

til nye aktiviteter 
 

-  Fokusområder: 
o Der kræves ikke udvalg, repræsentantskaber og mange møder, fra 

handling til aktivitet. 
o Det skal være nemt at arrangere lokale aktiviteter, hvor man ikke er 

bundet af tidligere tiders godkendelsesprocedurer. 
o Koordinering af hjemmesider for Bowling Danmark, hvor alt samles på 

en og samme platform. 
o Besparelse af frivillige ledere i de 4 unioners udvalg, der dermed kan 

bruge kræfterne på nye aktiviteter og udvikling. 
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Motivering 
 
Bowling Danmark har de seneste år konstant haft en negativ udvikling i medlemstal-
let. 
 
Hvis ikke vi forandrer, på det vi gør, så vil vi nok få samme resultat. Alene det sidste 
år, er der igen 10 %’s nedgang. En fremskrivning af denne udvikling, uden forandrin-
ger og nye tiltag, samt muligheden herfor, så vil Danmarks Bowling Forbund i 2019 
ikke være i stand til at opretholde en organisation. 
 
Hvad betyder det egentligt, det alene bør være motivering for forandring og udvikling, 
her kommer nogle af konsekvenserne: 
 

- Hvis ikke Danmarks Bowling Forbund eksisterer længere, så vil følgende helt 
automatisk ske: 

o Danske Mesterskaber findes ikke længere, det rammer følgende 
 Ungdom 
 Seniorer 
 Old Boys/Girls 
 Mix hold 
 Liga 
 Landsdækkende ungdomsmesterskaber 

o Det elitære arbejde nedlægges 
 Medlemsskabet af ETBF, WTBA og FIQ er ikke længere eksiste-

rende. 

 Danmark kan ikke længere deltage i internationale mester-
skaber. 

 Seniorsatsningen på landsholdet, der i dag omfatter en række 
personer der af Team Danmark er klassificeret som Verdens-
klasseatleter, dertil kan tillægges en række spillere der får natio-
nal støtte som eliteatleter. 

 Talentarbejdet i 6 talentcentre eksisterer ikke længere 

 Pt. omfatter dette et ungdomsarbejde for mere end 25 % af 
vores ungdomsmedlemmer. 

 Udviklingen går i stå, og guleroden er væk for en ungdom, 
der i dag er meget mere elitepræget end tidligere. 

 Ungdomslandsholdet eksisterer ikke længere. 
o Uddannelse 

 På et tidspunkt hvor Danmarks Bowling Forbund netop har fået 
gennemført en ny og opdateret uddannelsesreform, vil denne ik-
ke længere kunne vedligeholdes, hvilket på sigt vil hindre os i at 
levere trænere på meget højt niveau. 

o Samarbejdet med Danmarks Idræts Forbund og Team Danmark ophø-
rer, da vi ikke længere kan leve op til de forpligtelser, der kræves for at 
være en del af denne organisation. 

 Ingen tilskudsordning, ingen muligheder for at gøre brug af de 
mange fantastiske udbud, der kommer fra begge organisationer. 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Forbundsbestyrelsen 

   Modtaget den: 27. marts 2014 

   Ændring af: § 5, nyt stk. 8 

   Krav til vedtagelse: Alm. Flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 5, nyt stk. 8 Klubfusion 

     
Motivation: En gang imellem sker det, at to eller flere klubber finder det både sports-

ligt og fornuftigt at slå sig sammen. Det sker også fra tid til anden i Bow-
ling Danmark. Ofte sker sådanne fusioner i perioden mellem to sæsoner. 
Men i ganske særlige tilfælde opstår ønsker om en fusion midt i en sæson. 
En klubfusion midt i en sæson, kan og er ofte forbundet med udfordringer 
på det sportslige område. Både med hensyn til reglerne om antal hold i 
Danmarksturneringen og reglerne i forbindelse med klubskifte. 
 
Når der så opstår et ønske fra to eller flere klubber om at fusionere, er det 
nødvendigt at afveje alle hensyn både til de klubber, der ønsker at fusio-
nere og de hensyn, der må tages i forhold til alle de øvrige klubber. 
 
Forbundsbestyrelsen er af den opfattelse, at de nødvendige sportslige 
hensyn til helheden i Danmarksturneringen og lokalturneringerne medfø-
rer, at et ønske om klubfusion midt i en igangværende sæson, bør gen-
nemføres i to tempi. Der er intet i vejen for at de klubber, der ønsker en 
fusion, på det organisatoriske plan, kan gennemføre fusionen når det øn-
skes. Men på det sportslige niveau og med nødvendige sportslige hensyn 
til helheden og de øvrige love, regler og bestemmelser, kan en fusion i en 
igangværende turnering først endeligt effektueres på det sportslige plan i 
den karantænefri perioden, jf. § 22, stk. 2.3. 
 
Det forslået fusionsafsnit kan virke omstændigt, men er efter Forbundsbe-
styrelsens bedste skøn, nødvendig for at alle sportslige hensyn til helhe-
den i Bowling Danmark tilgodeses i forbindelse med klubfusioner. 

     

 Nuværende  
 

 Forslag til § 5, 
stk. 8 

8.1 Såfremt to eller flere klubber ønsker at fusionere 
skal de fusionerende klubber på to af hinanden 
følgende generalforsamlinger vedtage forslag om 
fusion, hvorefter den nye klub afholder stiftende 
generalforsamling. 

8.2 Referater fra samtlige møder angående fusionen, 
de vedtagne love og bestyrelsesliste for den nye 
klub indsendes til DBwF’s kontor for godkendelse 
på førstkommende bestyrelsesmøde i Forbunds-
bestyrelsen. 

8.3 Når Forbundsbestyrelsen har godkendt klubfusio-
nen, hæfter de fusionerende klubber solidarisk 
med den nye klub for samtlige oprindelige forplig-
telser overfor DBwF. 

8.4 Af de nødvendige sportslige hensyn til den igang-
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værende turnering, kan fusionen først endelige 
effektueres i den førstkommende periode 10. maj 
til 31. maj; den karantænefri periode for klubskif-
te jævnfør § 22, stk. 2.3.  

8.5 De fusionerende klubbers oprindelige hold består 
indtil den sæson, hvori fusionen godkendes, er 
færdigspillet. Den fusionerede klub overtager 
herefter samtlige hold og deres respektive place-
ring i turneringen. Dog i overensstemmelse med 
gældende propositioner for de enkelte turnerin-
ger. 

8.6 Med mindre et eller flere medlemmer foretager et 
reelt klubskifte mellem de fusionerende klubber, 
jf. § 22, kan medlemmerne i resten af sæsonen, 
hvori fusionen godkendes, kun deltage på de hold 
for den klub, der oprindeligt er indløst licens hos. 

8.7 Et medlem, der ikke ønsker at være en del af 
fusionen, udfærdige en udmeldelse, som under-
skrives af de respektive klubbestyrelser. Ved-
kommende er spilleberettiget efter 3 dage. 

 

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser:  

   
Økonomiske   
konsekvenser: Da der ikke kan opstå nogle pludselige økonomiske udgifter i forbindelse 

ekstraordinære ændringer i portalen vurderes det, at klubfusioner ikke vil 
belaste Bowling Danmarks økonomi. 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Bowlingklubben LBC 2012 

   Modtaget den: 2. februar 2014 

   Ændring af: § 6 Licens 

   Krav til vedtagelse: 2/3-dels flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 6. Licens 

     
Motivation: Klubberne spiller i sæson, som ikke afspejles i licensperioden. Det må væ-

re fair, at der løses licens for en sæson, og ikke licens som spænder over 
2 sæsoner. 
 
Mange klubber kan have bekymring over, at de kan risikere, at der er spil-
lere der ikke vil have deres licenser fornyet når man når midt i sæsonen. 
 
Det kan få nogle klubber til at være tvunget til at trække sit hold fra en 
turnering, med store økonomiske følger. 

     

 Nuværende Licensen er gældende fra 1. januar til 31. december. 
Løses licens efter 1. juli, betales kun halvt licensgebyr. 
Ved fornyelse af licens gælder samme regler som for 
optagelse, se § 5. 
Hvis en licens ikke fornyes pr. 31. december, indebærer 
det 3 måneders karantæne for brugen af de spillemæssi-
ge rettigheder i overensstemmelse med § 22. Undtaget 
herfra er, hvis spilleren søger licens i sin gamle klub. 
 

 Ændring til 
forslag 

Licensen er gældende fra 1. juli til 30. juni. Løses licens 
efter 1. januar, betales kun halvt licensgebyr. Ved forny-
else af licens gælder samme regler som for optagelse, se 
§ 5. 
Hvis en licens ikke fornyes pr. 1. juli, indebærer det 3 
måneders karantæne for brugen af de spillemæssige 
rettigheder i overensstemmelse med § 22. Undtaget her-
fra er, hvis spilleren søger licens i sin gamle klub. 
 

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Ej oplyst – Det undersøges p.t. hvilken betydning en ændring vil have i 

bowlingportalen. 
   

Økonomiske   
konsekvenser: Ej oplyst. 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Forbundsbestyrelsen 

   Modtaget den: 31. marts 2014 

   Ændring af: § 6, stk. 6 

   Krav til vedtagelse: 2/3-dels flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 6, stk. 6. Licens 

     
Motivation: Forbundsbestyrelsen finder ikke at den nuværende formulering om, at 

pensionister betaler ½ licens er tidssvarende og i overensstemmelse med 
aktivitetsniveauet for netop denne aldersgruppe.  
 
Forbundsbestyrelsen mener heller ikke, at et økonomiske argument om, at 
pensionister indkomst er lavere end andre længere er holdbart, da pensi-
onister ofte har en ikke uvæsentlig formue i forhold til andre aldersgrup-
per. Blandet andet giver det derfor heller ikke nogen mening, at alders-
gruppen 18-23 år skal betale mere end pensionister, da netop denne 
gruppe i meget stor udstrækning består af studerende eller personer un-
der uddannelse. En aldersgruppe, der har en meget lav indkomst og ofte 
ingen formue.   

 
     

 Nuværende Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF’s ordinæ-
re repræsentantskabsmøde og indbetales – kvartalsvis 
løbende – af unionerne til DBwF. Pensionister og ung-
domsbowlere betaler ½ licens og 18-23 årige betaler ¾- 
licens. 
 

 Forslag til 
ændring 

Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF’s ordinæ-
re repræsentantskabsmøde og indbetales – kvartalsvis 
løbende – af unionerne til DBwF. Ungdomsbowlere beta-
ler ½ licens, og 18-23-årige betaler ¾ licens. 

 

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Ej oplyst 

   
Økonomiske   
konsekvenser: Ikke beregnet. 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Bowlingklubben Trekanten 

   Modtaget den: 10. januar 2014 

   Ændring af: §§ 10, stk. 1.1.1.1 og & 1.1.1.2 

   Krav til vedtagelse: 2/3-dels flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 10, stk. 1.1.1.1 og 1.1.1.2. Repræsentantskabet 

     
Motivation: Det må være ret og rimeligt, større klubber (mere end 50 licenserede 

medlemmer) har 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet til at sup-
plere hinanden. 

 
     

 Nuværende 1.1.1.1 Klubber med indtil 49 licenserede medlemmer 
har 1 stemme. 

1.1.1.2 Klubber med 50 eller flere licenserede med-
lemmer har 2 stemmer. 

 

 Forslag til 
ændring 

1.1.1.1 Klubber med indtil 49 licenserede medlemmer 
har én repræsentant med stemmeret. 

1.1.1.2 Klubber med 50 eller flere licenserede med-
lemmer har to repræsentanter med stemme-
ret. 

 

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Ej oplyst 

   
Økonomiske   
konsekvenser: Ej oplyst 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: KBU’s organisation 

   Modtaget den: 23. marts 2014 

   Ændring af: § 10 Repræsentantskabet 

   Krav til vedtagelse: 2/3-dels flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 10, stk. 4. Repræsentantskabet 

     
Motivation: Forslaget er med baggrund i at give alle klubber mulighed for at deltage 

på lige fod ved repræsentantskabsmøde, der er højeste myndighed, og 
hvor sportens vigtigste beslutninger træffes. 
 
Alle vil således få de samme økonomiske omkostninger, set over 2 år, og 
dette vil ikke lave en skævvridning af demokratiet i DBwF, hvis repræsen-
tantskabsmødet afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt. 

     

 Nuværende DBwF’s ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert 
år i maj måned. 
 

 Forslag til 
ændring 

Stk. 4.1  DBwF’s ordinære repræsentantskabsmøde af-
holdes hvert år i maj måned.  

Stk. 4.2   Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 
skiftevis øst og vest. 

 

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Ej oplyst 

   
Økonomiske   
konsekvenser: Ej oplyst 

 

 
 

Følge-  
ændringer: § 10, stk. 7.9  
 

Nuværende Fastsættelse af næste ordinære møde. 
 

Forslag til 
ændring 

Fastsættelse af dato for næste ordinære repræsentant-
skabsmøde. 
 

 
Følgeændringen kræver tillige vedtagelse med 2/3-dels flertal 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Forbundsbestyrelsen 

   Modtaget den: 26. marts 2014 

   Ændring af: § 10, stk. 5 

   Krav til vedtagelse: 2/3-dels flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 10, stk. 5. Repræsentantskabet 

     
Motivation: Stadig flere efterlyser repræsentantskabsmaterialet elektronisk i stedet for 

i papirformat. Samtidig har Forbundsbestyrelsen et ønske om at spare på 
omkostningerne ved trykning og fremsendelse af materialet, så vi alle kan 
”få” mere bowling for pengene.  
 
Samtidig ændres fristen for, hvornår det øvrige repræsentantskabsmateri-
ale skal være offentliggjort fra 4 til 2 uger før repræsentantskabsmødet.    

     

 Nuværende Forbundsbestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmø-
de med 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde 
dagsorden, det reviderede regnskab for den forløbne 
regnskabsperiode, samt diverse forslag og beretninger 
fra beretningspligtige personer og udvalg/komitéer. 
 

 Forslag til 
ændring 

5.1. Forbundsbestyrelsen indkalder til repræsentant-
skabsmøde med 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal 
indeholde dagsorden. 

5.2. Det øvrige repræsentantskabsmateriale; revideret 
regnskab for den forløbne regnskabsperiode, samt 
diverse forslag og beretninger fra beretningspligti-
ge personer og udvalg/komiteer, skal være til-
gængelig på Bowling Danmarks hjemmeside sene-
ste 2 uger før repræsentantskabsmødes afholdel-
se. 

5.3. De repræsentanter, der måtte ønske det, kan re-
kvirere indkaldelse, dagsorden samt øvrigt repræ-
sentantskabsmateriale i papirformat eller på en 
USB-nøgle. Rekvirering og betaling for det ønskede 
materiale, kan kun ske via 
http://shop.bowlingsport.dk. Forbundsbestyrelsen 
fastsætter til enhver tid pris og frist for rekvisition 
af materialet.   

 

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser:  

   
Økonomiske   
konsekvenser: P.t. vil der kunne spares 16.000 til 20.000 kroner i omkostninger for tryk-
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ning af repræsentantskabsmaterialet. 
 

 
 

Følge-  
ændringer: § 10, stk. 6.2 Repræsentantskabet 
 

Nuværende Forslag fra Forbundsbestyrelsen eller de faste udvalg om-
handlende ændringer til love, regler, bestemmelser, fonde 
og propositioner samt evt. forslag til ændring af licens- 
og/eller kampafgifter fremsendes, sammen med forslag 
modtaget fra klubberne og unionerne, til klubberne og unio-
nerne senest samtidig med indkaldelsen til det ordinære 
repræsentantskabsmøde, jf. § 10, stk. 5. 
 

Forslag til 
ændring 

Forslag fra Forbundsbestyrelsen eller de faste udvalg om-
handlende ændringer til love, regler, bestemmelser, fonde 
og propositioner samt eventuelle forslag til ændring af li-
cens- og/eller kampafgifter offentliggøres, sammen med 
forslag modtaget fra klubberne og unionerne på Bowling 
Danmarks hjemmeside, senest 4 uger før det ordinære re-
præsentantskabsmøde, jf. § 10, stk. 5.2. 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Forbundsbestyrelsen 

   Modtaget den: 27. marts 2014 

   Ændring af: § 10, stk. 7 

   Krav til vedtagelse: 2/3-dels flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 10, stk. 7. Repræsentantskabet 

     
Motivation: Med en ændring af dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmø-

de, skal det sikres, at repræsentantskabet fremover ikke; først vedtager et 
revideret budget for indeværende regnskabsår budgetter for de kommen-
de 4 år, inden at alle forudsætningerne for budgetterne kendes. 
 
Punkt 7.5 på dagsordenen ændres til alene at omfatte regnskab for det 
seneste år. Samtidig ændres ”de seneste to år” til ” det seneste år. En 
konsekvens af, at repræsentantskabsmødet nu afholdes hvert år. 
 
Punkt 7.6 på dagsordenen vil forsat være behandling af forslag. 
 
Punkt 7.7 på dagsordenen ændres til budget, med det oprindelige 4 un-
derpunkter. Samtidig ændres 7.7.4 til ”budgetter for de kommende regn-
skabsår” i stedet for ”de kommende fire regnskabsår”. Ingen en konse-
kvens af, at repræsentantskabsmødet nu afholdes hvert år. 
 
Samtidig ændres punkt 7.3 fra forhandlingsprotokol til beslutningsreferat. 
Hele debatten fra repræsentantskabsmødet optages og kan rekvireres af 
interesserede. 

     

 Nuværende 7.  ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 
 
Dagsordenen ved repræsentantskabsmødet skal in-
deholde følgende punkter: 

 
7.1 Repræsentanternes prøvelse. 
7.2 Valg af en til to dirigenter. 
7.3 Forhandlingsprotokol. 
7.4 Beretninger fra 

7.4.1 Forbundsbestyrelsen. 
7.4.2 Udvalgsformænd. 

7.5 Regnskab og budget. 
7.5.1 Regnskaber for de seneste to år. 
7.5.2 Revideret budget for indeværende 

regnskabsår. 
7.5.3 Fastsættelse af licensgebyr. 
7.5.4 Fastsættelse af kampafgift til DBwF. 
7.5.5 Forslag til budgetter for de kommen-

de fire regnskabsår. 
7.6 Forslag 
7.7 Fremtidige sportslige arrangementer. 
7.8 Valg til: 

7.8.1 Forbundsbestyrelsen jævnfør § 14. 
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7.8.2 Udvalg, jævnfør § 11, § 12, § 13, § 
15 & § 16. 

7.9 Fastsættelse af næste ordinære møde. 
7.10 Eventuelt. 

 

 Forslag til 
ændring 

7.  ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 
 
Dagsordenen ved repræsentantskabsmødet skal in-
deholde følgende punkter: 

 
7.1 Repræsentanternes prøvelse. 
7.2 Valg af en til to dirigenter. 
7.3 Beslutningsreferat. 
7.4 Beretninger fra 

7.4.1 Forbundsbestyrelsen. 
7.4.2 Udvalgsformænd. 

7.5 Regnskab for seneste regnskabsår. 
7.6 Forslag. 
7.7 Budget 

7.7.1 Revideret budget for indeværende 
regnskabsår. 

7.7.2 Fastsættelse af licensgebyr. 
7.7.3 Fastsættelse af kampafgift til DBwF. 
7.7.4 Forslag til budgetter for de kommen-

de to regnskabsår. 
7.8 Fremtidige sportslige arrangementer. 
7.9 Valg til: 

7.9.1 Forbundsbestyrelsen jævnfør § 14. 
7.9.2 Udvalg, jævnfør § 11, § 12, § 13, § 

15 & § 16. 
7.10 Fastsættelse af næste ordinære møde. 
7.11 Eventuelt. 

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Ingen sportslige eller organisatoriske konsekvenser. 

   
Økonomiske   
konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Forbundsbestyrelsen 

   Modtaget den: 27. marts 2014 

   Ændring af: § 22, stk. 1 

   Krav til vedtagelse: Alm. flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 22, stk. 1. Regler for klubskifte 

     
Motivation: Prisen for et erstatningskort bør følge ændringerne i de øvrige licensafgif-

ter.  
 
Det forslås derfor ændret, at prisen for et erstatningskort besluttes sam-
men med de øvrige licensafgifter under dagsordenens punkt 7.5.3 på det 
ordinære repræsentantskabsmøde. 
 

     

 Nuværende En spiller kan kun repræsentere den på licens- og med-
lemskortet registrerede klub, hvorfor licens – og med-
lemskortet ved ethvert klubskifte må indsendes til DBwF 
gennem den nye klub til ændring. Administrationsudgif-
terne ved klubskifte betales af spilleren til DBwF. DBwF 
fastsætter prisen på det årlige repræsentantskabsmøde. 
Erstatningskort betales med kr. 20,00 til DBwF. 
 
 

 Forslag til 
ændring 

En spiller kan kun repræsentere den på licens- og med-
lemskortet registrerede klub, hvorfor licens – og med-
lemskortet ved ethvert klubskifte må indsendes til DBwF 
gennem den nye klub til ændring. Administrationsudgif-
terne ved klubskifte betales af spilleren til DBwF. Gebyret 
for et erstatningskort fastsættes hvert år på DBwF’s re-
præsentantskabsmøde. 
 
 

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  

konsekvenser: Ingen organisatorisk konsekvens. 

   
Økonomiske   

konsekvenser: Gebyret fastsættes hvert år sammen med de øvrige licensgebyrer. 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: DBwF’s Ungdomsudvalg 

   Modtaget den: 24. marts 2014 

   Ændring af: § 25, stk. 2 

   Krav til vedtagelse: Alm. flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 25, stk. 2. Inddeling i aldersgrupper 

     
Motivation: 15-års reglen findes ikke længere i DIF’s love og ungdomsudvalget ønsker 

at følge deres eksempel. 
 
Det skal være muligt for ungdomsspillere at deltage i alle stævner, hvis de 
ønsker det, dog med undtagelse af de stævner hvor arrangøren har sat 
begrænsninger med hensyn til alder. 
 
Ungdomsudvalget ønsker dog at bevare aldersgrænsen for deltagelse i 
turneringsspil for klubhold, da vi mener at børn og unge under 15 år ikke 
skal udsættes for det psykiske pres, der praktiseres i mange holdkampe. 
Samtidig er det vores vurdering, at fastholdelse på et ungdomsklubhold 
med venner i samme alder, har social værdi.  
 

     

 Nuværende 2. Regler for deltagelse i forskellige rækker: 
 

2.4. En ungdomsspiller kan fra det fyldte 15. år del-
tage i seniorrækker. 

 
2.5. En seniorspiller kan deltage i seniorrækker og fra 

det fyldte 50. år i oldboys/girls-rækker. I en 
overgangsperiode indtil 1. juli 2018 kan alle da-
mer der er født før 1. juli 1968 deltage i danske 
arrangementer som oldgirlsspillere. 

 
2.6. En old boys/girls spiller kan deltage både i seni-

or- og old boys/girls rækker. 
  

 Forslag til 
ændring 

2. Regler for deltagelse i forskellige rækker: 
 

2.4. En ungdomsspiller kan fra det fyldte 15. år del-
tage på turneringshold i seniorrækkerne. 

 
2.5. En ungdomsspiller kan deltage i seniorstævner 

hvis propositionerne tillader det. 
 

2.6. En seniorspiller kan deltage i seniorrækker og fra 
det fyldte  0. år i old boys/girls-rækker. I en 
overgangsperiode indtil 1. juli 2018 kan alle da-
mer der er født før 1. juli 1968 deltage i danske 
arrangementer som oldgirlsspillere. 

 
2.7. En oldboys/girls spiller kan deltage både i senior- 
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og oldboys/girlsrækker. 

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Ej oplyst.  

   
Økonomiske   
konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser 

 

 
 
Følge-  
ændringer: § 38 stk. 4 Mesterskabsbestemmelser for seniorer 
 

Nuværende Deltagelse i konkurrencer om Danmarksmesterskabet står 
åben for spillere, der har løst licens under DBwF og er fyldt 
15 år 
 

Forslag til 
ændring 

Deltagelse i konkurrencer om Danmarksmesterskabet står 
åben for spillere, der har løst licens under DBwF. 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Forbundsbestyrelsen 

   Modtaget den: 31. marts 2014 

   Ændring af: § 33  

   Krav til vedtagelse: Alm. flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 33. Danmarksturneringen 

     
Motivation: Den nuværende bestemmelse - § 33 om Danmarksturneringen - tager ud-

gangspunkt i en turneringsstruktur, hvor forudsætningen for tilmeldte hold 
ikke står i overensstemmelse med, hvad der er muligt ud fra medlemstallet i 
Danmarks Bowling Forbund. Konsekvensen heraf ses tydeligt i indeværende 
sæson 2013/14, hvor specielt Danmarksturneringen for damer allerede i 
turneringens 2. division (3. niveau i turneringen) med for få hold i kan leve 
op til bestemmelserne i § 33. 
 
Forbundsbestyrelsen vil derfor forslå en suspendering af § 33 i en sådan 
grad, at DT-udvalget gives størst mulig fleksibilitet til at ændre og agere ud 
fra det faktiske medlemstal og det faktiske antal tilmeldte hold. 
 
Med en suspension gives DT-udvalget frihed til løbende at skabe optimale 
propositioner for en Danmarksturnering. En turnering, der tager udgangs-
punkt i en pyramideformet turnering med Ligaen som højeste landsdæk-
kende niveau. Princippet for opbygningen af turneringspyramiden er heref-
ter, at 2. niveau i Danmarksturneringen består af to 1. divisioner (øst og 
vest). Herefter forsætter Danmarksturneringen – om muligt – i en øst og 
vest ”streng”.    
 
DT-udvalget skal have frihed til at skabe en optimal og sportslig spændende 
turnering på alle niveauer i Danmarksturneringen. En optimal turnering, der 
tager udgangspunkt i de faktiske forhold, såsom medlemstal for henholdsvis 
damer og herrer, samt interesser fra samme, frem for en turnering, der er 
optimal på papiret.  
 
Forbundsbestyrelsen vurderer, at en sådan frihed til DT-udvalget til at plan-
lægge og afvikle Danmarksturneringen; primært med udgangspunkt i de 
faktiske forhold og sekundært i de nuværende spilleregler, giver den mest 
optimale og sportslige korrekte turnering. 
 
DT-udvalget skal derfor med udgangspunkt i faktiske forhold og muligheder 
udarbejde propositioner for Danmarksturneringen, som offentliggøres inden 
hver sæson på forbundets hjemmeside. 

     

 Nuværende 
tekst 

§ 33 i sin helhed 

 Forslag til 
ændring 

Suspension af § 33, primært stk. 1 og stk. 2, vedrørende 
opbygningen af Danmarksturneringen. 
 
Principperne i § 33, stk. 3 til 10, vil forsat være gældende, 
dog i tilpasset form ud fra, hvordan Danmarksturneringen 
opbygges. 
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Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Jævnere kampe, mere konkurrence. Stor fleksibilitet ved ændrede med-

lemsforhold. 
   

Økonomiske   
konsekvenser: Ændring af propositionerne kan give ændrede udgifter, men forudsætnin-

gerne må være, at DT-udvalget ikke overskrider vedtagne budgetter. 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Trekroner BC 

   Modtaget den: 31. marts 2014 

   Ændring af: § 33, stk. 1 

   Krav til vedtagelse: Alm. flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 33, stk. 1. Danmarksturneringen 

     
Motivation: Antallet af bowlingspillere i Danmark er faldende og det presser de mindre 

klubber til at bruge både herre og damespillere for at kunne stille hold. Det 
betyder samtidig, at hold i alle unioner som spiller i den bedste ”række” lige 
under Divisionerne og som er afhængige af at bruge damespillere for over-
hovedet at kunne stille hold, ikke har incitament til at gå efter en oprykning, 
da den ikke vil kunne bruges. 
 

     

 Ny tilføjelse i 
§ 33, stk. 
1.1.2 

1.1.2.1 Det er tilladt damer at deltage på et herrehold i 
Divisionerne, men ikke i Ligaen 

1.1.2.2. Efter deltagelsen på et herrehold, kan den på-
gældende damespiller i indeværende sæson ik-
ke længere deltage i dameturneringen. 

1.1.2.3 Et tilmeldt herrehold skal dog består af mini-
mum 50 % herrer. 

  

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Ej oplyst.  

   
Økonomiske   
konsekvenser: Ej oplyst. 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Politiets Bowlingklub 

   Modtaget den: 31. marts 2014 

   Ændring af: § 33, stk. 1 m.fl. 

   Krav til vedtagelse: Alm. flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 33, stk. 1 m.fl. Danmarksturneringen 

     
Motivation: Ved repræsentantskabet 2013, var alle enige om at der skulle ske en revi-

sion af spillet for damerne i Bowling Danmark, men dette kom ikke klart til 
udtryk. Dette forslag vil give damerne mulighed for at spille bowling på 
højt niveau, med det antal damespillere, der p.t. er i landet, og efterføl-
gende vil der være flere spillere til rådighed for flere hold, men i lokalom-
råderne, hvor damerne på lidt lavere niveau har det bedste.  
 
Dette vil efter vores mening kunne give en bedre turneringsafvikling, og 
med flere hold til lokalområderne. Op- og nedrykning vil blive ud fra prin-
cippet, 2 fra 1. divisionerne, henholdsvis vest og øst rykker op, 2 rykker ud 
og 2 rykker op i 1. divisionen fra 2. division. 2 nederste i 2. division rykker 
ud og erstattes med hold fra lokalunionerne. 
 
Turneringsplanlægningen vil for koordinatorerne være en hjælp med 
kampe af 2,5 timer i stedet for de nuværende 2 timer blandet med lokal-
kampe på 2,5 timer. 
 
Generelt ændres opbygningen af Danmarksturneringen. 
Damer: 
Det forslås, at turneringen opbygges med 1 lige for hele landet. 
2 – 1. Divisioner henholdsvis vest og øst 
2 – 2. Divisioner henholdsvis vest og øst 

     

 Nuværende 
33, stk. 1.3 

I Bowlingligaen, 1. og 2. division for damer spilles der 6-
mandshold. 
  

 Forslag til 
ændring 

I Bowlingligaen, 1. og 2. division for damer spilles der 4-
mandshold. 

 

 Nuværende 
33, stk. 1.4 

I Danmarksturneringen skal hver kamp bestå af minimum 
4 og maksimum serier pr. spiller. 
  

 Forslag til 
ændring 

I Danmarksturneringen skal hver kamp bestå af 6 serier 
pr. spiller. 

 

 Nuværende 
33, stk. 1.6.1 

1. Division øst og vest består af minimum 8 til 10 hold og 
afvikles på samme måde som Bowlingligaen. 
 

 Forslag til 
ændring 

1. Division øst og vest består hver af 10 hold og afvikles 
på samme måde som Bowlingligaen. 
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 Nuværende 
33, stk. 1.7.2 

2. Division øst og vest består af minimum 8 til 10 hold og 
afvikles på samme måde som Bowlingligaen. 
 

 Forslag til 
ændring 

2. Division øst og vest består hver af 10 hold og afvikles 
på samme måde som Bowlingligaen. 

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Se bilag 1.  

   
Økonomiske   
konsekvenser: Se bilag 1. 
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Bilag 1: 
 
Ændring af opbygningen af Danmarksturneringen 
 
Damer: 
Ligaen: 
Spillerne i ligaen vil få et øget antal serier fra 18 kampe af 4 serier til 72 serier til 18 kampe 
af 6 serier til 108 serier. 
Tidsmæssigt vil kampene kunne afvikles på 2,5 time, hvilket vil give en besparelse fra nuvæ-
rende 12 banetimer pr. kampe til 10 timer pr. kamp. Dette giver en årlig besparelse på 9 
hjemmekampe á 2 timer pr. klub 18 timer. 
Anden økonomi ved landsspillet i ligaen, vil der være mindre sengereservation, når holdene 
reduceres til 4 spillere fra de nuværende 6 spillere. 
 
Divisionerne: 
Ved ændring til 6 serier pr. kamp spilles 18 kampe x 6 serier i alt 108 serier, 
Nuværende 18 kampe x 4 serier i alt 72 serier. 
Økonomisk for afgifter til Danmarks Bowling Forbund,  
Udregnet 
For et hold ved 18 kampe 6 spillere 4 serier = 432 serier 
For et hold ved 18 kampe 4 spillere 6 serier = 432 serier 
Nu: 
68 hold ved 18 kampe 6 spillere 4 serier = 29.376 serier 
Ny: 
50 hold ved 18 kampe 4 spillere 6 serier = 21.600 serier 
 
Herrer: 
Bowlingligaen 1. og 2. division: 
Nu: 
For et hold ved 18 kampe 6 spillere 4 serier = 432 serier 
68 hold spiller 18 kampe 6 spillere 4 serier = 29.376 serier 
Ny: 
For et hold ved 18 kampe 6 spillere 6 serier = 648 serier 
70 hold spiller 18 kampe 6 spillere 6 serier = 45.360 serier 
Økonomi for Herrerne: pr. hold øges med 1,5 timer pr. kamp eller 27 timer pr. hold pr. sæ-
son 
Alternativt: 
Ved bibeholdelse af Liga 2 hold 1. division og 4 hold i 2 division hvor damerne er 8 hold i 
divisionen vil regnestykket være: 
Nu: 
68 hold ved 18 kampe 6 spillere 4 serier = 29.376 serier. 
Ny: 
10 hold ved 18 kampe 4 spillere 6 serier = 4.320 serier. 
48 hold ved 14 kampe 4 spillere 6 serier = 16.128 serier. 
Sum 20.448 serier 
 
Herrer ved ændringerne: 
Bowlingligaen 1. og 2. division 
Nu: 
For et hold ved 18 kampe 6 spillere 4 serier = 432 serier 
70 hold spiller ved 18 kampe 6 spillere 4 serier = 30.240 serier 
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Ny: 
For et hold ved 18 kampe 6 spillere 6 serier = 648 serier 
70 hold spiller 18 kampe 6 spillere 6 serier = 45.360 serier 
Afviklet nuværende: i alt 59.616 serier 
 
Afviklet ved ny spilleform i alt 65.688 serier. 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Politiets Bowlingklub 

   Modtaget den: 31. marts 2014 

   Ændring af: §§ 33, stk. 1.6.1 & stk. 1.7.1 

   Krav til vedtagelse: Simpelt flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til §§ 33, stk. 1.6.1 & stk. 1.7.1 Danmarksturneringen  

     
Motivation: Ændring af spillemåden for turneringen vedrørende damernes 1. & 2. divi-

sion så hele klubholdet spiller ved samme kugleretur. 
 
Gennem den seneste sæson, har der været utilfredshed i damedivisioner-
ne, hvor det ønskede resultat, for sikring af fortsat socialt samvær blandt 
damerne, ikke helt har været til stede. 

     

 Nuværende  
§ 33, stk.1.6.1 

1. division øst og vest består af minimum 8 til 10 hold og 
afvikles på samme måde som Bowlingligaen. 
  

 Forslag til 
ændring 

1. division øst og vest består af minimum 8 til 10 hold og 
afvikles på samme måde som Bowlingligaen. Dog spiler 
hele klubholdet i 1. division damer på samme banesæt. 

 

 

 Nuværende  
§ 33, stk.1..1 

Alle fire 2. divisioner består af minimum 6 og maksimalt 
10 hold og afvikles på samme måde som Bowlingligaen. 
  

 Forslag til 
ændring 

Alle fire 2. divisioner består af minimum 6 og maksimalt 
10 hold og afvikles på samme måde som Bowlingligaen. 
Dog spiller hele klubholdet i 2. division damer på samme 
banesæt. 

 

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Ej oplyst.  

   
Økonomiske   
konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Sydjysk Bowlingteam 

   Modtaget den: 1. december 2013 

   Ændring af: § 33, stk. 1 

   Krav til vedtagelse: Simpelt flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 33, stk. 1.8. Danmarksturneringen 

     
Motivation: Ved udvidelse af Danmarksturneringen med en 3. division, vil al sportsligt 

bowlingspil foregå under forbundets vinger. Alt øvrigt hyggespil, vil stadig 
kunne varetages lokalt. 

     

 Ny § 33, stk. 
1.8 

1.8 3. Division 
1.8.1 De fire 3. divisioner i vest og de to 3. divisi-

oner i øst består af 10 hold og afvikles på 
samme måde som Bowlingligaen. 

1.8.2 Planlægningen og administration af de seks 
3. divisioner sker i samarbejde mellem lo-
kalunionerne i henholdsvis zone øst og 
vest.  

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Spilleformatet beholdes, men der udvides til 6 serier pr. kamp, således at 

alle møder alle to gange i en kamp. Ved 6 serier alle mod alle får vi mere 
bowling, og bøvlet med hvor og hvordan doubler stiller op betyder mindre. 
Vi fjerne et motiv til at snyde. Vi kan sagtens nå det inden for en kortere 
tid. Vi kan bare se, hvor hurtig det nye format afvikles.  
 
OBS: Det er vigtigt, at alle rækker spiller ens. Uanset køn og andre præfe-
rencer. 
 
Foruden slutspil, spilles der op- og nedrykningsspil i alle rækker. Format 
lig slutspil. Det vil bevirke, at de bedste hold er i den bedste række. 

   
Økonomiske  E 
konsekvenser: Ej oplyst. 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Politiets Bowlingklub 

   Modtaget den: 31. marts 2014 

   Ændring af: Suspension § 33, stk. 3  

   Krav til vedtagelse: Simpelt flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til suspension af §§ 33, stk. 3 samt stk. 11 

     
Motivation: Baggrunden for forslaget er ud fra de konkrete problemer, der er for 

Danmarksturneringen at finde klubber/spillere, der er interesseret i delta-
gelse i Bowlingligaen, og skal der gribes dybt ned i divisionerne inden der 
er hold, der ønsker at deltage, ville det være ønskeligt, at de nuværende 
ligahold, kunne blive, eller at der eventuelt, bliver lavet en kvalifikations-
turnering for de implicerede hold.  

     

 Suspensions-
forslag 

Jf. §§ 33, stk. 3 og stk. 11 skal det hermed foreslås, at 
nedrykningen fra damernes Bowlingligaen, 1. og 2. divi-
sionerne suspenderes, med baggrund i den forestående 
udvidelse af Bowlingligaen, hvilket medfører, at der vil 
ske ekstraordinære oprykninger fra henholdsvis 1. og 2. 
divisionerne. 
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   Udfyldes af Forbundsbestyrelsen 

   Fremsat af: Politiets Bowlingklub 

   Modtaget den: 31. marts 2014 

   Ændring af: Ny 33, stk. 12  

   Krav til vedtagelse: Simpelt flertal 

   Vedtaget:  

     
Forslag til § 33, stk. 12. Danmarksturneringen 

     
Motivation: Der stilles hermed forslag om, at der i forbindelse med afviklingen af liga-

kampe, spilles på de respektive bowlinghallers husprofiler. 
 
Ligakampene vil på lige fod med andre holdkampe, blive givet de forhold i 
respektive haller, og udfordringen kan være på samme niveau, som ved 
den nuværende måde, at der bruges / vælges en oplyst profil. 
 
Dette vil medføre mindre omkostninger for hjemmeholdene, og en bedre 
mulighed for turneringskoordinatorerne at tilrettelægge turneringen. Ud-
fordring for de højeste rangerende spillere kan så gives i forbindelse med 
samlinger Danske mesterskaber m.m. 

     

 Ny § 33, stk. 
12 

Ved afvikling af Ligakampe, spilles der på de respektive 
bowlinghallers husprofiler. 
  

 

 
 

Sportslige el.   
organisatoriske  
konsekvenser: Valg af olieprofil for hjemmeholdet i en Ligakamp bortfalder 

   
Økonomiske   
konsekvenser: Reducerede omkostninger for hjemmeholdet. 

 

 
 
Følge-  
ændringer: Ændring af § 33, stk. 12 til § 33, stk. 11 
 

Bemærkning Når nuværende § 33, stk. 11 slettes den 31. juli 2014 (jf. § 
33, stk. 11.4) ændres den nye § 33, stk. 12 til § 33, stk. 11 
 

 


