
 
 

 

 

 

Til samtlige klubber i Danmark 
 
DM/DT-Udvalget udsendte i maj/juni brev til klubberne omhandlende damebowlingens fremtid 
indenfor Danmarks Bowling Forbund. 
 
Vi fik heldigvis masser af svar tilbage, hvilket har udmøntet sig i nogle tiltag fra udvalget 
som på sigt i skulle kunne få flere bowlere ind i forbundet 
 
Alle jeres svar er også udsendt til unionerne i ”neutral form” altså i respekt for jeres meninger 
er navne på personer og klubber slettet. 
 
DM/DT-Udvalget sad i forvejen med en ide om at tiden måtte være kommet til at komme tilbage 
til ude/hjemmekampe i bowlingligaen, da vi mener at spilleformen med hele runder har udlevet 
sig selv. 
 
Man troede på en bedre pressedækning og flere sponsorer ved at spille i hele runder, vi ved alle 
at dette aldrig er kommet. 
 
Ude/hjemmebane var også med i ca. 80 % af svar fra klubberne, så vi er nok ikke helt forkert 
på den hvad dette angår. 
 
Udvalget har besluttet at der skal arbejdes videre med: 
 

Damerne bowlingdag 
Der arbejdes med en ide om at afholde en ”Damerne bowlingdag”, hvilket kort vil gå ud på at  
forbundets vil levere materiale til jer ude i klubberne, og i kan lave noget i samarbejde med  
jeres bowlingcenter. 
 
Landspokalturneringen 
Landspokalen vil få en af forbundets udvalgt olieprofil som skal bruges lige fra indledende til 
landsfinalen og både hos damer og herrer. 
 
Damerne skæres ned til 4-damers hold, det bliver dermed billiger at spille for damerne end for 
herrerne, vi tror på at dette vil give flere damehold tilmeldt. 
 
Tilmeldingsgebyret nedsættet for både damer og herrer fra de nuværende kr.450,- til kr.150,- 
(efter budgetlægning er dette ændret til kr.175,- pr. hold) 
 
Det er unionerne i henholdsvis vest (JBU/FBwU og øst (KBU/SBwU) som står afviklingen af de 
indledende runder frem til landsfinalen, det er også unionerne som bestemmer hvorledes man 
vil afvikle disse indledende runder. 
 
Der er 2 muligheder: enten som hele runder med alle i samme hal (øst) eller som ude/hjemme 
(vest hvor det lavest rangerende hold har hjemmebane) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Nye tiltag i Danmarksturneringen 
Forbundets udvælger de olieprofilerne som skal bruges ved kampe i bowlingligaen, disse vil  
være at finde på forbundets internetside. 
 
Man anbefaler at de også bruges i 1.+2.divisionskampe. 
 
Som skrevet arbejdes der med forslag til ude/hjemmebane i bowlingligaen afviklet over  
7 weekender, med en kamp lørdag og en søndag. 
 
Dette vil betyde 
- Det er nemmere at få flytte en kamp 
- Det er, billiger for klubberne, idet en klub i gennemsnit vil skulle køre 650 km.  
mindre pr. sæson 
 
Der lægges op til en model hvor herrer spiller 6 serier og damer 4 serier, dette set ud fra 
vores tiltag om at damebowlingen skal sejre, og dette opnås ikke ved at gøre det dyre at spille.  
 
Mvh. 
DM/DT-Udvalget 


