
Forslag 1 fremsat af IF Mærsk: 
Turneringen  
Bør spilles i to haller - Rødovre og Tårnby  
Begrundelse:  
Det er sportslig berettiget, da det ikke giver fordel til hold, der træner i Rødovre.  
Det giver bedre udfordringer til spillerne, da der er forskel på hallerne og olieringen.  
Alternativ:   
Hvis man ønsker at samle turneringen i een hal pr. år, så hvert andet år i hhv. Tårnby/Rødovre  
  
Forslag 2 fremsat af IF Mærsk: 
Mesterskaberne  
Deltagerne på par (mix - OB - OG - Damer - Herrer) skal spille samme start og så vidt muligt spille på samme 
bane.  

 

Forslag 3 fremsat af IF Mærsk: 
Der henvises til paragraf 6.3.8  

         - I tilfælde af udelukkelse af et hold, eller hvis en klub selv har trukket et hold fra turneringen, 

skal modstandere i resterende kampe møde op og spille kampen. 
 
Da det af paragraf 6.3.4 og 6.3.5 fremgår at de udelukkede eller trukne holds point og kegler annulleres og 
modstanderne vinder 10-0  
så giver det ikke mening at afvikle de resterende kampe, specielt hvis holdet trækkes inden turneringsstart 
eller i første halvdel  
 
Hvis man skal beregne kampsnit for holdene kan det gøres for de resterende kampe i holdturneringen 
e.g. hvis et hold trækker sig i 1. division, annulleres kampene mod dette hold og gennemsnit beregnes på 
baggrund af de sidste 8 kampe 
 
Begrundelse: Mange spillere spiller for andre klubber eller har andre gøremål, så det virker unødvendigt at 
skulle spille kampen  
når modstanderen er udelukket eller trukket og kampen alligevel vindes 10-0  
 
Der skal samtidig nævnes at holdgebyret reduceres ikke på baggrund af færre kampe grundet udelukkede 
eller trukne hold 

 
          - I tilfælde af udelukkelse af et hold, eller hvis en klub selv har trukket et hold fra turneringen, 

skal modstandere i resterende kampe ikke møde op og spille kampen. 
             I disse tilfælde vil holdgebyret eller kampgebyret ikke blive reduceret for den pågældende 

sæson. 
 
Paragraf 6.3.4 og 6.3.5 ændres til at både kampens point og kegler annulleres for begge hold, hvis et hold 
trækkes eller udelukkes 
og dermed nulstilles resultatet 
 
Af hensyn til det sociale aspekt i klubberne kan man lade det være op til de enkelte klubber om de vil spille 
kampen eller ej, men resultatet vil ikke blive noretet eller indgå i resultaterne for divisionen/serien/puljen 
 

 

Forslag 4 fremsat af udvalget: 

Forslag til vedtægtsændring af § 4.2.8: 

 

PARAGRAF TEKST SKAL SKRIVES HER. 

Slettes. 

Begrundelse: Spilles ikke mere. 



 

 

Forslag 5 fremsat af udvalget: 

Forslag til vedtægtsændring af § 4.2.9: 

 

Lyder i dag: 3-unionsmarch – DFBU – KBU – FSKBH (udvalgt foreningshold) 

 

Ændres til: § 4.2.8.  2-unionsmatch – DFBU – FSKBH (udvalgt foreningshold) 

 

Begrundelse: § 4.2.8 er slettet og KBU (Dbwf øst) ønsker ikke at deltage i unionsmatchen mere. 

 

 

Forslag 6 fremsat af udvalget: 

Forslag til vedtægtsændring af § 4.2.10, § 4.2.11 og § 4.2.12 

 

Rettes til § 4.2.09, § 4.2.10 og § 4.2.11 

 

Begrundelse: redaktionel ændring da § 4.2.8 er slettet 

 

 

Forslag 7 fremsat af udvalget: 

Forslag til vedtægtsændring af § 4.3.7: 

 

Sidste linie: ”Fra sæsonen 2010-2011 udsendes der ikke turneringsbog” slettes 

 

Begrundelse: Sætningen er forældet 

 

 

Forslag 8 fremsat af udvalget: 

Forslag til vedtægtsændring af § 6.4.1: 

 
Lyder i dag: Flytning af en fastsat kamp kan kun ske ved, at den klub, der ønsker en kamp 

flyttet, henvender sig til bowlingformanden for at få alternative kampdatoer. 

Herefter kontakter klubben modparten, og såfremt man bliver enige om en ny dato, meddeles dette skriftligt 

og senest 16 dage før kampens oprindelige afholdelse, af begge klubber, til bowlingformanden. 

Ingen kamp kan betragtes som flyttet, før skriftlig bekræftelse foreligger fra FSKBH Bowlings 

ansvarshavende for turneringen. 

Efter udvalgets / bowlingformandens godkendelse om flytning af en turneringskamp, er det den ordinære 

kampdato, der er gældende ved op- og ned-rykning af spillere. 

 

 
Ændres til: Flytning af en fastsat kamp kan kun ske ved, at den klub, der ønsker en kamp 

flyttet, henvender sig til bowlingudvalget for at få alternative kampdatoer. 

Herefter kontakter klubben modparten, og såfremt man bliver enige om en ny dato, meddeles dette skriftligt 

og senest 21 dage før kampens oprindelige afholdelse, af begge klubber, til bowlingudvalget. 

Ingen kamp kan betragtes som flyttet, før skriftlig bekræftelse foreligger fra de af bowlingudvalget udpeget 

personer som er ansvarlige for flytninger. 

Efter udvalgets godkendelse om flytning af en turneringskamp, er det den ordinære kampdato, der er 

gældende ved op- og nedrykning af spillere. 

 

 

Begrundelse: Bowlingudvalget har konstateret at en bestemt ansvarlig person kan have sine begrænsninger 

for at få flytninger ordnet i tide. Derfor vil bowlingudvalget selv kunne tage stilling til hvem i bowlingudvalget, 

der varetager denne opgave. 

 

 



Forslag 9 fremsat af udvalget: 

Forslag til vedtægtsændring: 

 

Til allersidst i bowlingreglementet står der: 

 

Årsmødet’s dagsorden pkt. 5 

Det blev vedtaget at fortsætte samarbejdet med Stockholm og Helsingfors, hvis et sådant kan etableres, ved 

mødet der skal foregå d. 15. Juni 2019. Samarbejdet vil være gældende for 6 år, når den nuværende 

periode er spillet. 

 

 

Dette bør rettes til: 

 

På årsmødet den 25. april 2019 blev det vedtaget at fortsætte samarbejdet med Stockholm og Helsingfors. 

På mødet den 15. juni 2019 mellem de 3 hovedstæder blev det vedtaget at forsætte samarbejdet i yderligere 

6 år fra 2020 til 2025. 

 


