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PROPOSITIONER FOR LANDSDÆKKENDE BOWLINGTURNERING 

 

1. Bowlingudvalget består af 1 formand samt 1 bowlingudvalgsmedlem fra hver region. 
 
2. Formanden for bowlingudvalget er udpeget første gang af Præsidenten og godkendt af Repræsentantskabet på mødet i 2002. 
 Funktionsperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted. 

Kandidatforslag indgives til Præsidiet, der sættes en artikel i Garderbladet Marts nummeret,  
forslag afleveres senest 10 dage før Præsidiemødet i maj. 

 
 Formanden har ansvaret for bedømmelse, udregning og udarbejdelse af resultatlister. 
 
3. Et bowlingudvalgsmedlem vælges på formandsmødet af Garderforeningerne i den pågældende region. 

Funktionsperioden er 4 år. Valgturnus startede i 2004 med REG II og IV, derefter REG V i 2005,  
REG I i 2006 og REG III i 2007.  

 Kandidatforslag indgives til Vicepræsidenten senest 10 dage før formandsmødet. 
 Genvalg kan finde sted. 
 
4.  Et hold består af 4 bowlere, hvoraf max. 1 bowlere må være “licensspiller”. 
 Det er tilladt at have 1 stk. reservebowler, men stadig kun 1 “licensspiller”. 

Nr. på evt. licensspiller skal opgives. (Licens nummer under Dansk Bowling Union) 
 
5. Bowlingsæsonen består af: 
 
    5.1 Bowling for alle på hjemmebane i foreningsregi. Bowling sammen med naboforeninger for at styrke det sociale 
 sammenhold Garderforeningerne imellem. Sæsonen løber fra 1/9 til 15/3. 
    
    5.2 Regionsbowlingturnering  
 

Turneringen afholdes af regionsformanden, og denne udsender invitation senest 1/12 med dato og spillested i 
regionen. Den finder sted i tidsrummet 1/1 - 1/3. 

 
Foreninger, der ønsker at deltage i Regionsbowling med 1 eller flere hold, samt individuelle deltagere, tilmelder disse 
hos Regionens bowlingudvalgsmedlem i henhold til det udsendte materiale. 

 
  1 uge før turneringens start skal de deltagende foreninger aflevere holdlister med bowlernes  

navn og årgang, samt evt. licensnummer til regionens bowlingudvalgsmedlem. Regionsformanden sørger for at 
opkræve det af udvalget vedtagne præmiegebyr, som efterfølgende sendes til DG´s sekretariat. 

 
Turneringen afvikles som totalresultatet af 2 på hinanden følgende serier, med baneskift  

 Det hold med den højeste samlede score er Regionsmester. 
 Der er præmier til de 3 bedste hold. 
 Den bowler med den højeste score, på hold eller udenfor hold, er Individuel Regionsmester. 
 
 Præmieuddeling vil finde sted på Regionens formandsmøde. 
  
 Præmier fremskaffes af Regionen. 
 
    6. Landsbowlingturnering A og B-rækken 
 Landsbowlingresultatet udregnes på grundlag af regionsresultaterne. 
 Opdeling til A og B række foretages af Landsformanden, hvor de 12 første hold danner A-rækken. Ved mere end 
 25 hold dannes en yderligere række  

Det hold, der opnår den højeste samlede score, er Landsbowlingmester. Ved pointlighed er det hold med største 
score i en serie mester. 

 Der er vandrepokal til nr. 1 i A- og B- række samt diplomer til de 3 bedst placerede hold i hver række. 
 

Er det ikke muligt at deltage i Regionsturneringen i eget område, kontaktes Landsformanden for at høre om 
mulighed for at spille lokalt. 4 spillere spiller 2 spil, får printudskrifter fra bowlinghallen, påfører navn, årgang samt 
evt. licens nr. og sender det til Landsformanden 

 
 Den bowler, der på landsplan har opnå den højeste samlede score ved deltagelse i regions/landsbowlingturneringen, 

er individuel Landsbowlingmester og modtager en vandrepokal, erindringspokal samt et diplom, ved pointlighed er 
den bowler med største serie mester. 

   
 Præmieuddeling vil finde sted på Repræsentantskabsmødet. 
 

Vandrepokalerne afleveres til regionsformanden på formandsmødet, for at bowlingudvalget kan nå at gravere 
pokalerne inden Repræsentantskabsmødet  


