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DBwF, Vest indbyder til fællesmøde 
Lørdag den 11. januar 2020, kl. 12.30, i Bowl’n’Fun, Viby 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst 

2. Gennemgang af udviklingen i holdtilmeldingen 

3. Gennemgang af kommentar modtaget fra klubberne 

4. Hvordan gør de i Øst? 

5. Forslag til nye spilleformer 

6. Ideer til hvad der skal udgå 

7. Rep. mødet i Vest-udvalget hvornår? 
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Referat af DBwF, Vest fællesmøde i Viby 

d. 11. januar 2020. 

 

Velkomst. 

Formanden (TR) bøde de deltagende klubber samt Øst formanden Martin Guldager velkommen. 
Der var fremmøde fra 32 klubber ud af de 97 der er i vest. 
 
Gennemgang af udviklingen i holdtilmeldinger. 
 
Gennemgang af udviklingen i de sidste 4 år, der tydeligt viser en tilbagegang i hold tilmeldingerne i 
seniorrækkerne. Der faldt 10 hold fra, ved turneringsstart i denne sæson. 
I ungdom var der en lille fremgang. 
Power point vedhæftet. 
 
Gennemgang af kommentarer fra klubberne. 
 
Her kom der godt gang i spørgsmålene samt nogle gode diskussioner 
Mange vidste ikke at man kunne skrive i rubrikken på holdtilmeldingen. 
Kørselsafstande er en stor faktor til at klubberne trækker sig når de ser turneringsplanen. 
Måske man skulle spørge klubberne ved turnerings slut, hvad ønsker I til næste sæson. 
Man vil gerne på forhånd vide at man skal køre langt og have muligheden til at sige fra. 
Opfordring til at lave fælleshold, i de klubber der har få medlemmer. 
I yderområderne af vest er man vant til at skulle køre langt da der er en stor spredning af både 
klubber og haller. 
Det er en kamp at holde på medlemmerne, de vil kun spille på motionsplan og ikke køre langt for at 
spille kamp. 
 
Nogle kommentarer: 

 Kig fremad – og gør ikke som vi gjorde i de forgangne år. 
 Man er nødt til at yde og give noget for at få det til at fungere. 
 Der er 3200 medlemmer i DBwF, de fordeler sig med 1900 i vest og de 1300 i øst. 
 Ungdommen kører forholdsvis langt for at spille kampe. 
 3mandshold kun 4 serier da 6 serier er for meget. 
 4 mands vil helst spille ude/hjemme kampe. 
 Slå 3 mands puljer og ude/hjemme sammen. 
 Man bliver nødt til at se fremad og sammen finde løsningsforslag, måske mindre rækker. 
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 Det er selvfølgelige nemmere når der er flere klubber i nærområderne, kortere kørsel. 
 Det ville være nemmere med kun 4 mandshold, så ville kørslen ikke blive så lang. 
 Det giver noget rod for de resterende hold, når der er 3 hold der melder fra. 
 De små klubber holder/lukker hvis 3 mands nedlægges. 
 3 mands open kun 4 serier. 
 Kigge på afstande i 3 mands open, der er for langt at køre. 
 3 mands pulje, der hygges i disse rækker. 
 Der er for meget at tilbyde – enten pulje eller ude/hjemme kampe. 
 3 mands pulje er socialt – nedlæg ude/hjemme. 

Som det kan ses, var spørgsmålene mange og de gav ideer og mange gode diskussioner om især 3 
mands open. 
 
Hvad gør de i Øst, ved Martin Guldager. 
 
Øst har ikke de store køreafstande. 
Da det viste sig at der blev brugt over 400 timer på at lave turneringen i øst, valgte de at ændre. 
Dette. Så Øst har Afskaffet bemærkningsrubrikken. 
Øst har mange haller med mange klubber i samme hal. 
Liga og 1 div. har vi ikke noget at gøre med, det ligger i DT-udvalget. 
Alt fra 2 div og nedefter, 4 mands hold, blev inddelt i divisioner og divisionere blev inddelt efter keg-
lefald, sådan så alle divisioner blev nogenlunde lige stærke.  
Liga og 1 div spiller doubler, alt andet spiller som 2 trioer. 
Rene damer og herre rækker samt mix rækker. Mixholdene er ligesom i vest, puljespil. Alle holdene 
mødes i samme hal men spiller kun én kamp mod en af modstanderne, over 4 serier, holdene er 3-
mands hold. 
Alle kampe er på 2½ time. 
Der er op og nedrykning i divisionerne. 
Old Boys/Girls-turneringen er meget populær i øst med 8-9 runder, hvor i der i vest kun har 4 run-
der. 
Dette er måden vi gør det på i øst. 
Jeg er godt klar over, i vest har I transportproblemer med lange afstande, dette kan jeg dig ikke løse 
for jer. 
 
Forslag til nye spilleformer/ Ideer til hvad der skal udgå. 
 

 Formanden fremlagde de 2 indkommende forslag til nye spilleformer. Vedhæftet. 
 Dette gav stof til at der kom et modificeret alternativ til det ene forslag. 
 Formanden foreslog at man spillede som i øst i puljer, dvs. at man spillede 4 serier i en hal og 

næste gang spillede man så i en af de andre klubbers hal. 
 Hvorfor er det vigtigt at lave det om der fungerer i dag med 3 mands puljer. 
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 Det er vigtigt at det kun er 4 serier, og at man er 3 på en bane.  
 Det kan være svært at overskue alle banerne hvis man er mere end 4 hold. 
 Hvis man ikke kan holde til 6 serier, kan man få en reservespiller mere med, dette kræver 

dog en vedtægtsændring. 
 Det betyder at der skal 2 biler afsted og dette fordyrer også atleternes udgifter. 
 Der er klubber hvor det ikke vil fungere at man nedlægger 3 mands puljer. 
 Hvis ude/hjemme nedlægges vil det betyde at der er klubber der stopper da de ikke har atle-

ter til at spille 4 mands. Og ikke ønsker at spille mere end 4 serier pr. kamp, samt at køre af-
standene også bliver for store. 

 3 mands open kan man jo ændre til at det bliver en ø-pulje da det er klubber på Fyn der ger-
ne vil have deres interne kampe, og så er der nogen fra Jylland der må melde sig til hvis de 
vil det. 

 Nogle klubber mener at puljerne i Jylland fungerer som de er nu, og atleterne syntes det er 
sjovt at spille som det er nu. 

 Kunne man ikke lave 3 puljer -1 på Fyn, 1 hvor man spiller 4 serier og hvor man spiller 6 seri-
er – man bliver jo ikke yngre os der spiller. 

 Jo mere udbud der kommer, jo længere bliver afstandene mellem klubberne. 
 Hvis man ikke kan holde til at spille mere end 4 serier så må man holdes ude, det kan ikke 

være rigtigt at man kan have en række der kun koncentrere sig om Odense, længere er den 
da ikke. Kig på de store linjer i det her og lad være med at lave navlepilleri. 

 Vi skal ikke ud i at der er klubber der melder sig ud og laver egene turneringer. 
 Hvis det er det der er, så er det sådan. 
 Disse kommentarer her stikker i alle retninger og hvis du spørger forsamlingen her så stikker 

disse også i alle retninger. Man kan ikke lave noget hvor man tilfredsstiller alle.  
 Man er nødt til at koge det ned til at det er det flertallet vil, og så må alle køre i den retning, 

så stikker det da helt af. 
 2 udskiftningsspillere kræver en lovændring, og dette skal stilles af en klub til repræsentant-

skabsmødet. 
 Man er nødt til at skære den hårde linje og sige at dette er det vi tilbyder, og så må man tage 

det eller lade være. 
 Ved puljespil er hver kamp en ny kamp og der kan skiftes ud efter hver serie, men man er 

låst hvis man har lavet en fællesserie for resten af kampene. 
 Kan man ikke få proportionerne for 3 mands puljer ændret så de er de samme som JFT. 
 Der må man skifte midt i se serie og stadig indtræde i næste kamp. 
 Når nu vi er enige så må udvalget sætte sig ned og ændre de love så de er tilpasset det der 

er enighed om. 
 Udvalget kan ikke lave love, det er kun klubberne der kan. 
 Der var enighed om at der blev nedsat et lille udvalg der lavede ændringsforslag til repræ-

sentantskabsmødet. 
 Udvalget blev: Jan Filbert og Ole Guldager Jensen. Udvalget laver et forslag til 3 mands puljer 

med mulighed for 2 udskiftningers atleter.  
 Husk der er et kæmpe benarbejde der ligger forude. 
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 Man har altid lov til at kalde det prøveturneringer. 
 3 mands bliver nedlagt – måske det fortsætter på Fyn, resten af vest spiller 4 mands open og 

3 mands puljer, det ønsker flertallet bevaret. Måske med 1 ekstra reservespiller. 

Forslag til 3 mands pulje 4 serier:  
Alle mod alle, men kun 4 serier og med point efter hver serie, dette uanset hvor mange hold der er i 
en pulje, også finder man ud af hvor mange gange man skal møde på en sæson. 
 

 Skal vi nu ikke give udvalget noget at arbejde med, så vi kan komme videre og så lade udval-
get få den ro der skal til. 

 Man mener godt at 3 mands Open kan ændres til 3 mands puljer 4 serier. 
 Hvorfor fjerne noget der måske går hen og bliver en succes. Måske det kan være med til at 

fjerne de røde tal. 
 Forslaget menes at give god mening og kan blive en succes. 
 Kigge lidt opad i rækkerne i divisionerne. 
 Spille samme type i 3 div. altså doubler i hele vest. 
 Dem der ikke vil dette, kunne jo tilmelde sig 4 mands open, som der jo så vil komme nogle 

flere af. Dette giver kortere afstande og flere tilmeldte hold = flere puljer. Vi kan få sorte tal i 
stedet for røde. 

 Indføre op og nedrykning i 4 mands open. 
 4 mands damer fungerer fint, som det er i dag. 
 6 mands damer har vi ingen indflydelse på, men der barsles med nye tiltag i damerækkerne. 
 Måske at man kunne fordele ude/hjemmekampene bedre hen over sæsonen. 
 Det er et kæmpe arbejde at få puslespillet til at gå op med de halansvarlige. 
 Opfordre til at de små klubber lægger sig sammen, det giver bedre muligheder for at kunne 

spille hvis der er frafald. 

Opfordring til Vest-udvalget om hvad der tilbydes i næste sæson 

 4 mands open. 
 3 mands open puljer 
 3 mands puljer max 4 serier. 
 2. div doubler. 
 3. div doubler. 

Disse vil der tages stilling til på næste turnerings-udvalgs møde 
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Opfordring fra tur-udvalget til aktivitet koordinatorerne der er i hallerne. 

Alle klubber bedes tage fat i jeres halansvarlig og bede den melde ind til os med ønskerne. Skriv 
jeres ønsker og så vil udvalget, idet omfang det kan lade sig gøre, tage højde herfor. Der er kun 1 
uge til at kontakte de klubber der har specielle ønsker. 
Der tilbydes i denne sæson: 
 

Damer 6 mands hold. 
6 mands damer = liga og 1 div. disse har vest-udvalget ikke noget med at gøre, dette er repræsen-
tantskabsmødet eller divisionsforeningen. 
4 mands damer – det giver heller ikke nogen mening at røre ved den, og da slet ikke lige i øjeblikket, 
da der kommer til at ske en hel masse på dame siden, det næste års tid. Der barsles med en hel 
masse ideer til hvordan liga/1div damer kommer til at se ud for eftertiden. 
 

Herre 6 mands hold. 
 

2. div herre.  
 Den er diskuteret så meget igennem at det ikke giver mening at ændre på den. Der spilles 6 

serier doubler. 

3. div herre. 
 Der er 14 hold der spiller doubler og 6 serier og 24 hold der spiller 4 serier om 1 pult. 
 Dette betød at man kom til at køre længere fordi det ændrede på puljerne at nogle flyttede 

meninger om det at spille doubler eller omkring 1 pult. 
 I begrunder medlemsnedgangen med afstande og inddelinger. Dette er ikke rigtigt, fødekæ-

den er så minimeret fordi der er for få klubber der arbejder med ungdommen i dag.  
 Det er klubberne der skal tage ansvar for det faldende medlemstal. 
 Hvis man ikke vil spille doubler, så kan man spille 6 mands open omkring 1 pult. 
 Og ja man slår måske damebowlingen ihjel, ja men det er fordi der ikke er ret mange damer 

tilbage. Ja men det er dem selv der slår det ihjel, det er jo ikke fordi man laver en 6 mands 
open. Det er med op/nedrykning til divisionen. 

 Der var stor enighed om at man i 3 div vil spille doubler.  
 Hvorfor kan man ikke spille med damer i liga-herrer og 1 div.-herrer 

o Hvis man har damer eller herre på holdene i ligaen eller 1 div, så spiller man ikke om 
DIF-medaljer i disse rækker, sådan er reglerne. Det er DIF der laver reglerne. 

 Hvis alle divisionerne i vest bliver doubler, vil de også blive det i øst, da det ikke giver nogen 
mening at vi har nogen spilleformer der er så forskellige fra landsdel til landsdel. I øst er det 
ikke transporten der er afgørende. I Øst vil det blive en ½ gang dyrere at spille doubler end 
det de gør i dag, nemlig 2 trioer, hvor der spilles 4 serier. 

 En anden udfordring er at der er en håndfuld haller der har under 6 baner og disse kan ikke 
spille doubler. 

 Kan man ikke få flere weekender til at afvikle kampe i. 
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Hvis begge klubber ikke deltager i det der ligger i AK-planen og man er enig indbyrdes, så kan der 
godt spilles kamp. 
 
Er der behov for at der er en klub der indsender forslag til rep. mødet så det kan ændres at der godt 
kan spilles kamp på de dage hvor ingen af klubberne deltager i det der er annonceret i AK-planen. 

 Divisionsforeningen ønsker også dette ændret. Det giver mere luft til afviklingen af turnerin-
gen. 

 Både øst og vest udvalgene dybt frustrerede over den måde det bliver lavet. 

AK-planen er ikke lovbestemt, så den kan bringes op på rep. mødet og ved enighed kan det ændres 
der. 
 
Man kunne trække sæsonen ved at starte i august og slutte i juni. 
Det kunne være dejligt hvis der var nogle klubber der ville bringe dette op på rep mødet. 
 
Repræsentantskabsmøde i vest 
 
Rep. mødet et andet sted end sammen med det store rep. møde som er i Fredericia.  
Det er for at få mere tid til af snakke og diskutere vest. 
 

 Ser ingen grund til at bruge en lørdag mere på at skulle diskutere hvad vil vi og hvad kan vi, 
når vi alligevel ikke kan blive enige. 

 Der er valgt nogle hoveder til at varetage interesserne i vest og er I ikke tilfreds, så kan der 
vælges nogle nye til posterne. 

 

 Hvis vi i november holder et møde med klubberne i vest, så havde man muligheden for at få 
sat et miniudvalg sammen der kunne nå at få sendt et forslag ind til rep. mødet. 

 Når vi holder rep. møder i øst og vest, så sider vi jo bare der og får nogle ting at vide som vi 
jo først kan søsætte 1 år senere. 

 Dette møde har været givende. 

Skal vi have et eget rep. møde i november. 

 Det eneste der kunne være lidt imod, var at der nu kom en ekstra kørsel som ikke blev be-
talt.  

 
Man kunne godt tænke sig at der skete noget for ungdomsklubberne på samme måde som dette 
her møde. Så man kunne få lov til at snakke ungdom. Dette kunne også give noget til hinanden og 
udvalget. 
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 Der er kun de penge der nu engang er tildelt fra DBwF, og derfor gives der ikke kørepenge. 
Hvis man skal have kørepenge, så skal de tages fra andre aktiviteter og det er ikke fair. 

 
Det havde været godt at man i indbydelsen havde præciseret at dette gjaldt seniorerne. 
Det vil være godt at der kom et tilsvarende møde for ungdommen. 
 
Licens – kan man ikke få ændret licensen, så den følger turneringsplanen.  

 Der er klubber der har meldt hold til som nu står uden atleter da disse, ikke har fornyet de-
res licens. 

Der skal laves et forslag der skal op på repræsentantskabsmødet. 
 
Hvis vi havde forstillet os at dette møde havde været i november så kunne dette forslag have været 
kommet med på det kommende rep. møde. 
 
Det blev aftalt at der fremover skal holdes et møde som dette i november. 
Det blev også aftalt at der skulle laves et lignende møde for ungdommen. 
 
Formanden takkede for god ro og orden og udbragte et leve for bowlingsporten.  
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DBwF, Vest           Sæby den 20.12.2019 

 

 

 

 

 

Vedr. fællesmøde lørdag den 11 januar i Bowl´n Fun, Viby 

 

 

 

Sæby Familie- og Firmabowling takker for indbydelsen til at deltage i det planlagte fællesmøde om fremtidens 

spilleformer, men ser sig ikke i stand til at deltage på den nævnte dato. Vi har derfor valgt at tilkendegive vores 

mening i dette brev.  

 

Som et oplæg vil vi starte med at fortælle hvilke hold vi har med og hvor mange vi er i klubben. Sæby Familie- 

og Firmabowling er en gammel klub fra 1992. Vi startede i firmaidræts regi og blev siden en selvstændig klub, 

deraf også navnet på klubben. Vi var med i den ”gode” tid hvor alle skulle bowle, og havde på et tidspunkt om-

kring 950 aktive medlemmer.  

 

Med alt får en ende således også Bowlingcentret i Sæby, hvorfor vi for 4 år siden valgte at flytte resterne af 

SFFb Sæby til Frederikshavn bowlingcenter kaldet Terminalen, med et kæmpe frafald af medlemmer som ikke 

ønskede at flytte de 12 kilometer mod Nord, som var tilfældet for os.  

 

Tilbage har vi så 15 super aktive medlemmer i + 50 alderen, som brænder for sporten, og samtidig deltager på 

begge de 2 hold som vi har valgt at have tilmeldt DBwU bowlingturneringen. Begge hold er tilmeldt de åbne 

rækker som er muligt i kredsen, altså 1 hold i Open A rækken, og 1 hold i Open B rækken. 

 

Vi har valgt denne turnerings form da det er den der passer til vores temperament- og til den tid og energi som 

vi i fællesskab vil tillægge sporten.  

 

Med kun 15 medlemmer tilbage i klubben er det nogle gange en kabale der skal ligges- både ved tilmeldingen 

af holdene, men så sandelig også løbende i turneringen med holdsammensætningen op til kampe. Forbundet har 

gudskelov lyttet til vores argumenter undervejs i de tidligere år, således at det nu er muligt at benytte spillere fra 

klubben på begge hold, upåagtet af hvordan behovet er opstået, da disse ikke spiller med op/nedrykninger. Tak 

for det, det har gjort hverdagen noget nemmere.  

 

Det var lidt baggrundsstof om klubbens DNA og gøren og laden, her kommer så vores bud på turnering og af-

vikling af disse fremadrettet:  

 

Vi har ladet os fortælle at noget af problemet er en 3 mands m/k pulje som er igangsat. Hertil vil vi blot sige- at 

vi kommer ikke til at køre længere end absolut til Fjerritslev og Hobro i Syd, og Skagen i Nord, men det giver 

jo sig selv. Vi er yderst tilfredse med de Åbne rækker og fordrer ikke mere i vores lille klub.  
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Vi har tidligere drøftet både 4 mands- og 6 mands hold som mulighed, men er kommet dertil, at det rækker am-

bitionerne ikke til og klubbens sammensætning er heller ikke til det længere.  

 

Vi ønsker også fremadrettet at deltage i planlægningsmøderne forud for en sæson, da vi agter at afvikle så man-

ge af vores turneringskampe på hverdags aftener- da det er der klubbens medlemmer har overskud/tid og ønske 

om. Herved kan den enkelte også selv disponere over sine weekender.  

 

Det er også vores fornemmelse at flere af andre klubber har dette ønske.  

 

Endelig skal i også huske på at klubberne er meget påpasselige med tilmeldinger af hold frem til en ny sæson, 

dels fordi holdene skal tilmeldes i forsommeren, hvilket vi naturligvis har respekt for. Men det gør samtidig at 

ingen tør melde flere hold til, end at de ved at der er spillere nok og gerne flere end der skal på holdene, da det 

koster (spidsen af en jetjager) at afmelde et hold igen. Vi er små klubber de fleste af os, vi har da ikke 5 – 7000 

kr. på kiste bunden når/hvis vi afmelder et hold.  

 

Tilbage er kun at ønske for alle i deltagende parter at komme op med noget brugbart- tilpas udbuddet til efter-

spørgslen og tænk på geografien således at vi ikke skal køre for langt.  

 

Dette var input for en samlet bestyrelse i Sæby Familie- og Firmabowling, må i have et godt møde samt en 

glædelig jul- samt et godt nytår.  
 

 

Med venlig Hilsen, og på vegne af SFFb Sæby´s bestyrelse 

 

Formand Hasse R. Christensen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Der spilles med 3-mands hold med max. 2 udskiftere. Den ene, eller begge udskiftere, agerer dommer, når 
den/de ikke selv er på banen.  
Der kan frit udskiftes mellem hver serie. 
 
Der er eks. 5 hold i en pulje 
Hver runde spilles i en hal, hvor alle møder alle. 
Der spilles 2 runder i hver hal. 
 
Hver kamp består af 3 spillere på hver hold, der hver spiller 1 serie på samme bane = EU spillemåde. 
Efter endt serie får holdene tildelt nedenstående point efter højeste samlede keglefald. 
 
1 – 10 point 
2 – 7 point 
3 – 5 point 
4 – 3 point 
5 – 1 point 
 
Herefter rykker holdene 1 bane og spiller igen på samme måde og får igen tildelt point.  
Når man har spillet på alle 5 baner, er runden færdigspillet. 
 
Et hold kan således eks. have optjent følgende point: 10 + 3 + 7 + 1 + 3 = 24 point, som så tæller i den 
samlede stilling.  
Har 2 hold lige mange point, er det samlede totale keglefald der er tællende. 
 
Hver kamp i en runde, skal afvikles på 45 minutter = 5 x 45 minutter = 225 minutter. Dette giver så op til 15 
minutters opvarmning inden første serie. 
 
 
Denne form gør, at man kun skal spille 10 runder på en sæson. I hver runde spiller hver spiller 5 serier, og når 
således 50 serier på en sæson. 
I dag er normen mere 14-15 kampe á 4 serier = 56-60 serier på en sæson. 
 
Dette gør, at man ikke skal afsætte så mange weekender som nu. Reelt kan nøjes med 3-4 spillere og det 
samtidig bliver lidt billigere, da sæsonen reduceres med op til 10 serier. 
Der er også et større konkurrencemoment i det, da man nu ikke kun kæmper mod et modstanderhold, men 
mod alle de andre på en gang. 
 
Spiller man i dag 7 hjemmekampe i 4 mands-rækkerne, skal der bruges 4x2 banetimer hver gang x 7 kampe = 
56 banetimer 
På ovenstående, skal hjemmeholdet bruge 5 x 4 banetimer x 2 hjemmerunder = 40 banetimer. 
 
Denne spilleform kan også praktiseres med forskellige antal spiller på holdene, eller forskellige antal hold i 
puljerne. 
 



Fra de klubber der ikke kunne komme 



BKM2002 skriver: 
  

1. Spille Former, her foretrækker vi 4- eller 6 mands rundt om en pult. 
Årsag, vi mener, at vi mister det sociale aspekt ved at blive delt ud på flere baner. 

  

2. Med hensyn til kørsels afstande, vil vi dog helst være indenfor område Fyn og øer, 
men vi ser med positive øjne på hele region Syddanmark og nordlige grænse ser vi 
Horsens. 

 

BK Skærbæk skriver: 
 

 Da vi kun er 6 spillere med licens er Open række med 4 spillere og 1 reserve fint for 
os . Antal kampe (14-16) er OK . 
 

 Generelt kan vi sige , at vi er rimelig tilfredse med , hvordan vi er placeret i Open 
række . Afstandene er OK , når vi skal spille på udebane .  

 

 Dog synes vi , at de "store" klubber måske har for let ved at rykke ned fra stærkere 
rækker . Styrkeforholdet mellem nogle af holdene er store . Men det er sikkert 
svært at placere lige stærke hold i rækkerne , når afstandene ikke må være for store 
. 
 

 Hvad med et Vest mesterskab i Tønder igen ? 



Grinsted BK skrev: 
 

 Vi er godt tilfreds med at spille 3-mands open, hvor vi har to deltagende 
hold. 

 

 Vi indretter os efter, hvad flertallet bestemmer på mødet. 
 

ACH Løkken skrev: 
 

 Jeg synes at vi skal beholde 4 mands  open 
 

HBC Skrev: 
 

 HBC forventer vi kan fortsætte med 6-mands og 4-mands i næste sæson, det 
er der jo bred tilslutning til. 
 

 En del ældre medlemmer i HBC foretrækker at spille på 3-mandshold med 
ude/hjemmekampe, men den mulighed blev ikke mulig indeværende 
sæson (vi tilmeldte to hold som vi måtte ændre til 4-mands). Så vi har et 
ønske om at få afklaret om 3-mands bliver en mulighed fremover. Puljespil 
er ikke interessant for os hvis det kræver man skal spille mere end 4 serier.  

 



Lucky skrev: 
 

 Vores erfaring fra vores klub er, at det er afstanden til kampene, som har stor 
prioritering.  

 

 Kan man ikke holde sig til een spilleform I 3div. Herrer, da geografien så ville blive 
betydeligt indskrænket.  

 

 Efter vores erfaring er 3 mands open med store afstande. Vi anbefaler at man kun 
udbyder 3 mands pulje. 

 

Sambowl skrev: 
 

 Så frem i tænker på at nedlægge 3 og 4 mands hold der for vores klub har gjort det 
muligt at tilbyde alle vores spillere spilletid håber jeg så frem i finder et alternativ 
tager hensyn til den fleksibilitet der ligger i de nuværende 3 og 4 mands hold. 
 

 Vi er efterhånden en del små klubber hvor man er afhængig af alle står til rådighed 
iht. kampplanen med mindre man skærer ned og kun kan tilbyde få kampe om året 
og det bør der tænkes over. 
 

 Jeg foretog sidste år en rundspørge blandt mine spillere mht. passende antal kampe 
på en sæson og ALLE svarede minimum 12 kampe. 

 



Sambowl skrev: 
 

 Viljen til at spille i 2 division er der men så betinger det antallet af serier nedsættes til 4. 
 

 Vi har heller ikke noget imod at turneringsformen i 3 division bliver som i 2 division men igen på 
betingelse af det holdes på 4 serier. 
 

 Mht. kørsel har jeg aldrig hørt mine spillere klage over at skulle køre et stykke for at komme til kamp. 
 

 Vi må jo huske på vi repræsenterer en sportsgren der efterhånden har mistet mange medlemmer og 
skal turneringerne stadig være attraktive må spillerne i klubberne være indstillet på at skulle bevæge 
sig lidt udenfor den hjemlige safe zone hvis de stadig har interesse i at spille bowling, så for os er det 
ikke nogen hindring, med mindre vi skal øst for Storebælt, men det er mere økonomi. 
 

 De muligheder der pt ligger på programmet passer os egentlig meget godt sammenholdt med den 
fleksibilitet der ligger i op og nedrykning af spillere. 
 

 Det giver mig mulighed for at tilbyde spillerne kamp uden at nogle skal sidde over og uden jeg 
kommer i bekneb med bemanding. 

 

Den korte version er som følger : 
 

Vi går ind for 6 mands hold omkring samme kugleretur i 3 division. Skal det ændre skal serieantallet 
holdes ned på 4. 
Vi går ind for 4 og 3 mands åbne rækker. 
 
 



Sønderborg Bowling klub 2015 skrev: 
 

Vores synspunkter er følgende vi har to 4 mands open hold tilmeldt da max en time til 
kampene, det vores spillere på de følgende hold som ønsker. 
 

 6 mands i 3. div (doubler har lidt samme udfordring fra Sønderborg til Rinkøbing 
f.eks.  er en stor mundfuld) 
 

 det positive er at der kun er 12 kampe i sæsonen set på den måde der så kun er 6 ude 
kampe. 
 

 det negative er så  at der kun er 12 kampe i hele sæsonen  🙂   
 

BK Skive skriver: 
 

Først og fremmest en stor tak for det store arbejde der bliver lagt i planlægningen. Vi er 
godt klar over at det er noget af et puslespil. Så ikke noget brok herfra, kun 
observationer  

 

Der er for mange forskellige spilleformer, ingen tvivl om det, og det har da også holdt os 
fra at tilmelde hold til former vi ikke plejer, fordi vi ikke var sikre at det blev til noget, og 
så står man der med et hold uden tilhørsforhold. 



Forslag fra BK Skive: 
 2.division – overhovedet ingen problemer. Afstande som man må regne med, og slet ingen dobbeltrunder. 

 

 3.division – her er vi kommet i en nordjysk pulje, som giver mange kilometer. Vores 3.divisionshold skal faktisk 
køre længere i løbet af sæsonen i forhold til 2.division. Det kommer selvfølgelig af at der blev tilbudt doubler og 
at I derfor har været nødt til at sprede det noget mere. Dette hold har kun en enkelt dobbeltrunde, den ligger til 
gengæld midt i December.  

  

 4-mands open – ikke noget problem med afstande. Til gengæld har de tre dobbeltrunder i løbet af sæsonen, to 
af disse to weekender i træk, altså fire kampe på 8 dage.  Og ifølge spillerne på dette hold savner de noget mere 
seedning og måske lidt mindre hensyn til afstande. At få bøllebank hver gang er ikke befordrende for 
motivationen. 

 

 Jeg har selv været med til et planlægningsmøde for et par år siden i Hobro, og jeg kan huske at der var meget 
snak om at der var præcis 14 weekender til rådighed til kampe. Dette var perfekt, så man undgik 
dobbeltrunder. 
 

 Ved ikke hvad der er kommet i vejen for dette, men med tre dobbeltrunder på én sæson og endda kampe midt i 
december, hvad vi ikke har været vant til, må det vel være fordi I skal tage hensyn til andre ting.  

 

Så hvis jeg skal prioritere ”problemerne” må det være. 
 Undgå så vidt som muligt dobbeltrunder. Almindelige licensspillere, som der jo er flest af, har sommetider 

andre prioriteringer. 
 Kig på geografien. Ved godt at det gør I selvfølgelig allerede, og at det jo skal passe bedst muligt. 
 Og få måske en smule seedning med igen. Det er sjovere at man kan lege med engang imellem. 

 



BK Outsiders skrev: 
 Det er kommet mig for øre at man kunne spille trioer i 3. div i stedet for doubler og omkring en 

pult. 
 

 Vi har luftet tanken i klubben og der er bred enighed om at. Spille 4 serier, og ikke køre lange ture. 
 

 Ved at spille 6 mand i 2 trioer mod modstanderne vil give en del social samvær som vi kender fra 1. 
og 2. division. Vi synes ikke der skal ændres på 1. og 2. division. 

 

RC Royal skrev: 
for vores vedkommende er det ligegyldigt om 6 mands fortsætter som 'et hold' eller om det bliver til 
doubler. Vi syntes bare umiddelbart at det skal være enten det ene eller det andet. Vores holdning er 
lidt at, når vi ikke spiller på højere niveau er 130km hver vej til en udekamp altså i overkanten. 
 

LBC skrev: 
 stemningen blandt de relevante spillere, er at man savner holdet på ét banesæt. Mange 

føler at holdånden forsvinder, når man er delt op over flere banesæt. Spillerne fra LBC ser 
derfor helst at man går tilbage til det "gamle" format med 4/6 mand på ét banesæt fra 
holdet. 
 

 Kørsel lyder ikke til at have den største betydning for LBC spillerne. 

 



BK Nordkraft skrev: 

 
Vi i BK Nordkraft elsker den spille måde med doubler vi spiller mere som et hold og snakker mere med 
modstanderen vi syntes denne spille måde er både god og sjov 

 




