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Til Klubber i Vest 
 
Sæson 2022-2023 banker på døren, træningen er begyndt, og om ikke ret lang tid 
har vi alle taget hul på sæsonens første kampe.  

I løbet af en sæson har de enkelte klubber ofte brug for forskellige informationer, og 
det er ikke altid let at vide, hvor svarene skal findes. Det er vores ønske, at disse 
altid kan findes på hjemmesiden http://vest.bowlingsport.dk/ .  

I dette dokument er samlet ting, som er vigtige for klubledere. 
 

God sæson 
 
DBwF Udvalg-Vest 
  

V
E

L
K

O
M

M
E

N
 T

IL
 S

Æ
S

O
N

 2
0

2
2

-2
0

2
3

 



Danmarks Bowling Forbund, Vest 

2 

 

 

Indholdsfortegnelse 
Søg licens / kampafvikling / Udmeldelser .....................................................................................................3 

Licens: ................................................................................................................................................................3 

Kampafvikling: .................................................................................................................................................3 

Udmeldelse: ......................................................................................................................................................3 

Op- og nedrykning af spillere ...........................................................................................................................4 

Spillemåder ..........................................................................................................................................................5 

Flytning af turneringskampe ............................................................................................................................5 

3-Mands Pulje spil ...............................................................................................................................................6 

Jysk/Fynsk turnering .........................................................................................................................................7 

Når sæson 2022-2023 er færdig ......................................................................................................................8 

Oprykning: ........................................................................................................................................................8 

Nedrykning: ......................................................................................................................................................8 

Bowlingportalen / opdatering af adresseoplysninger .................................................................................9 

Udfyldelse af scoretavler for 6-mands hold. ............................................................................................... 10 

Find en spiller ved indberetning af kampe i bowlingportalen ................................................................ 14 

 

  



Danmarks Bowling Forbund, Vest 

3 

 

SØG LICENS / KAMPAFVIKLING / UDMELDELSER 
 
 

Licens:  
For at kunne deltage i kampe og stævner skal en spiller være i besiddelse af en licens. 
Denne søges fra menuen licens, eller klik her 

 
 
 
Kampafvikling: 

  
Ved puljekampe får klubben tilsendt et sæt scoretavler, som skal udskrives i 2 
eksemplar. (en til holdet og en til indtastning).  
 
Ved rækker med ude/hjemme kampe, udskrives scoretavlerne fra Bowlingportalen. 
Benyttes de fortrykte fra Bowlingportalen ikke, forsynes scoretavlerne med klubnavne, 
kamp nr., spilledato og banenumre.  
 
Under kampen udfylder hvert hold selv scoren ud for egne spillere (med mindre andet 
er aftalt). Efter kampens afslutning overfører udeholdet deres score til hjemmeholdets 
scoretavle, og denne forsynes med underskrifter af holdleder og dommeren, 
scoretavlen afleveres til hjemmeholdet.  
 
Hjemmeholdet har ansvaret for hurtigst muligt at få indtastet resultatet af kampen, dog 
SENEST søndag aften. Udeholdet er forpligtet til, hurtigst muligt, at kontrollere det 
indtastede og reagere på eventuelle fejl.  
 
Hjemmeholdet skal gemme scoretavlerne for alle hjemmekampe indtil den nye sæson 
påbegyndes. 
 

 
Udmeldelse:  

Har I brug for en udmeldelsesblanket, finder I denne under menuen licens, eller klik her  
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OP- OG NEDRYKNING AF SPILLERE 
 
 

Damer må deltage på herrehold fra 2. division og nedefter. Dette betyder at klubberne 
nu kan rykke damerne fra damehold – til herrehold og tilbage igen. 
 
Hver holdstørrelse anses for en anden turnering, derfor kan en spiller, spille på flere 
hold i samme spilleuge. (En uge regnes fra og med mandag til og med søndag). 

Indenfor hver turnering er der almindelig op- og nedryknings regler, så det højeste 
rangerende hold skal spille en kamp uden den spiller som skal spille på klubbens 2. hold 
i samme turnering. 

I Vest har vi disse turneringer: 
 

Senior: 

6-mands Herre (Liga, 1. div., 2. div. og 3. div.) 

6-mands Damer Liga 

4-mands Damer 

4-mands Open 

3-mands Open - pulje spil 
 

           Ungdom: 

  Liga (landsdækkende Pulje turnering) 

  3-mands Ungdom (Vest Pulje turnering) 

Propositionerne for turneringerne finders på forbundets hjemmeside,  

her: Propositioner (bowlingsport.dk) 
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SPILLEMÅDER 
  
Spillemåder 
En nærmere beskrivelse af de enkelte holdformer samt jysk/fynsk turnering, finder I på 
hjemmesiden  

 

FLYTNING AF TURNERINGSKAMPE  

 
en kampflytning bestræbes at være ansøgt senest 14 dage før kampdatoen 
 
Alle kampflytninger skal klares online. 

Bowlingligaen og 1. division flyttes her 

Alle andre kampe flyttes her 
 

VIGTIGT: 
Før der ansøges om kampflytning SKAL klubberne være enige om flytningen og 
om nyt tidspunkt for kampen. 
 
Ansøger skal samtidigt have sikret sig, at der er plads i bowlingcentret. 

Når kampflytningen er godkendt, er det klubberne selv der afbestiller 
de oprindelig baner og bestille de nye baner, via den 
turneringsansvarlige i hallen. 
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3-MANDS PULJE SPIL 
 

VI HAR LAVET HELT OM PÅ MÅDEN AT SPILLE 3-MANDS PULJER, DERFOR ER HER EN LILLE FORKLARING PÅ 

HVORDAN DEN SPILLES. 

 

Alle holdene i puljen mødes i samme hal, og spiller alle mod alle 4 serier europæisk (hele serien på 
samme bane). 

Hjemmeholdet printer rundens scoretavler i 2 eksempler. 

Hjemmeholdet foretager banefordelingen, ved lodtrækning, op påføre det scoretavlerne inden 
udleveringen. 

Scoretavlerne udfyldes med tydeligt med dato, fuldenavn, licens-nr. (medlemsnummer), holdlederens 
fulde navn og tlf. (så personen kan kontaktes i tvivlsspørgsmål). 

Efter hver serie, uddeles der point, som påføres scoretavlerne således: 

Højeste antal kegler  8 point 

2. højeste antal kegler   6 point 

3. højeste antal kegler  4 point 

4. højeste antal kegler   2 point 

5. højeste antal kegler  0 point 

Hvis flere hold opnår samme keglefald, deles de opnåede point ligeligt mellem holdene.  

Når dette er afklaret, rykker holderne 1 bane til højre og spiller næste serie, på samme måde som 1. 
serie. 

Når de 4 serier er færdigspillet, og scoretavlen er færdigudfyldt, underskriver holdlederen 
scoretavlen og afleverer et eksemplar til hjemmeholdets holdleder, som sender dem til vest-udvalget, 
på e-mailadressen vestformand@bowlingsport.dk, så sørger vi for at få dem indtastet på 
hjemmesiden. 

Stillingen kan IKKE ses i bowlingportalen, men kun på vores hjemmeside vest.bowlingsport.dk  
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JYSK/FYNSK TURNERING 
 

Indledende: 
Hvert hold består af 3 spillere + 1 reserve, puljerne i zonerne kan ses på Bowlingportalen. I alle 
puljer spiller man alle mod alle, 1 serie AM. Vinderen af en serie får 2 point. Uafgjort giver 1 point og 
tabt 0 point.  
 
Ved pointlighed er højeste keglefald afgørende er dette, lige er indbyrdes kamp afgørende. 
 
Der må skiftes ud efter hver serie (dermed også midt i en rude).  
Skiftes en spiller ud midt i en serie, er spilleren spillerberettiget ved næste series start. 
 
En spiller må ikke deltage på mere end et hold i samme sæson, dette gælder også ved klubskifte. 
 
Semifinale: 

Semifinalerne spilles på samme måde som indledende, og afvikles d. 12. marts 2023. 

Herrerne spiller i Viborg Bowlinghal og Søgaarden, Brørup. 

Damerne spiller begge puljer i Viborg Bowlinghal. 

 
 
Finale:  
Finalerne spilles d. 30. April 2023, i Herning. 

Der spilles på samme måde som i indledende. 
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NÅR SÆSON 2022-2023 ER FÆRDIG 
 

 
der er kun op- og ned-rykning i de rækker med 6-mands hold. 

 
Herre: 
 
Oprykning: 

- Vinderen af 1. div. rykker op i Ligaen til sæson 2023-2024 
- Vinderne af de 3 stk.  2. division Herrer og den pointmæssigt bedst placerede 2'er 

spiller et oprykningsspil over 9 serier om 2 pladser i DT Vest 1. division Herrer 
- Vinderne af de 5 stk. 3. div. i Vest rykker op i 2. div. 

 

Nedrykning: 
Som udgangspunkt så rykker man ned hvis man bliver sidst i en række, men da alt 
under Liga er delt i Øst og Vest, vil det betyde at der kan rykke flere ned fra samme 
række, afhængig af hvilke hold der rykker ud af ligaen. 

Derfor er der forskellige nedryknings regler: 

1. Rykker der ingen hold ud af Bowlingligaen fra vest. 
- 1 division vest rykker nr. 10, ned i 2. div. 
- 2 division Vest rykker nr. 8 og det pointmæssigt dårligste hold, der 

slutter som nr. 7 ned i 3. div. 
- 3 division Vest der er ikke nogen lavere række og derfor ingen 

nedrykning. 
 

2. Rykker der et hold ud af Bowlingligaen fra vest. 
- 1 division vest rykker nr. 9 og 10, ned i 2. div. 
- 2 division Vest rykker nr. 8 og de pointmæssigt 2 dårligste hold, der 

slutter som nr. 7 ned i 3. div. 
- 3 division Vest der er ikke nogen lavere række og derfor ingen 

nedrykning. 

 
3. Rykker to hold ud af Bowlingligaen fra vest. 

- 1 division vest rykker nr. 8, 9 og 10, ned i 2. div. 
- 2 division Vest rykker nr. 7 og 8 ned i 3. div.  
- 3 division Vest der er ikke nogen lavere række og derfor ingen 

nedrykning. 
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BOWLINGPORTALEN / OPDATERING AF ADRESSEOPLYSNINGER 
 

 
Bowlingportalen: 
Der er hjælp at hente til bowlingportalen på DBwF’s hjemmesiden  

 

 
Adresseændring: 
Er der sket ændringer i klubbens adresseoplysninger skal i selv opdatere dette i Portalen. 
 

Gå til bowlingportalen, eller klik her 
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UDFYLDELSE AF SCORETAVLER FOR 6-MANDS HOLD. 
 
Sådanne ser scoretavlen ud, når man kalder den frem i protalen, for at udfylde den: 

 

 

For at udfylde denne, skal man blot indsætte spillerne som ved alle andre kampe. 

Det man skal være opmærksom på, er det lille felt der er ved hver serie.  
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Dette felt skal udfyldes således: 

 For hjemmeholdet skal der stå tallet for den double som man tilhører i denne serie. Derfor skal 
man udfylde feltet for hver serie. 
 

 For udeholdet skal der stå tallet for den hjemmeholds double som man møder i den pågældende 
serie. 
 

 Således udholdes double 1 udfyldes med 1-2-3-1-2-3, double 2 udfyldes med 2-3-1-2-3-1, double 3 
med 3-1-2-3-1-2. 
 

 Eksempel på udehold: 

 

Husk som her i 6. serie, at er spilleren ikke med i kampen, må der ikke stå noget i det lille felt. 
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Her ses en udfyldt slagseddel: 

 

 

 

HUSK at hvis man indskiftes i en anden double, så skal man ændre feltet til den double som man nu 
spiller for, som det kan ses ved spiller 3 på hjemmeholdet. 

Husk at når man udfylder feltet for point, at man spiller om 48 point pr kamp. 

Går man ind på kampen bagefter, ser den således ud: 
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Find en spiller ved indberetning af kampe i bowlingportalen 

For at lægge en spiller ind på en scoretavle, skal man finde kampen under ”indberet resultat”, 
som markeret med gul på dette billede: 

 

Indtast kamp nr. og tryk på ”Hent”, så vil scoretavlen komme frem, her klikkere man på feltet 
der skal indeholde spillerens navn, feltet er markeret på næste billede. 

 

Et nyt billede vil komme frem, hvor navnet på spilleren der før har spillet på holdet, står nævnt. 

  



Danmarks Bowling Forbund, Vest 

15 

 

Findes spilleren ikke her, skal man ind og søge ham. Det gøres ved at trykke på fanen ”Søg”, her 
vist med klubben 4-Kanten:  

 

Her har jeg skrevet det fulde navn, der står på den scoretavle, der er blevet udfyldt under 
kampen. 

Det er ikke nemt at se på billedet, men der står ”torben rasmussen”: 

 

Som det kan ses på ovenstående billede, så fandt systemet ikke nogen spiller ved dette navn i 
klubben. 

Derfor så udvides søgningen ved at skrive færre oplysninger, og i nedenstående billede har jeg 
kun skrevet ”torben” i søgefeltet: 
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På ovenstående billede kommer der flere spiller frem, her kontrolleres at spilleren er den 
samme som den der er skrevet på den udleverede scoretavle, ved at sammenligne licens nr. 

Findes spilleren ikke med denne søgning, er der 2 muligheder endnu, man kan fjerne 
aldersgruppe, ved at trykkr på pilen og vælge et tom felt, så vil man søge på spiller der reg. som 
andet end senior (evt. ungdom), eller man kan slette hele navnet og skriv i feltet ”spiller-id”, 
her vil jeg anbefale at man kun skriver de 6 cifre, da jeg har oplevet, at den der har udfyldt 
scoretavlen, ikke kontrollere bogstaverne, som et eksempel kan nævnes endnu en spiller i 4-
Kanten, som på holdet, og i klubben hedder ”Ole Jensen”, og så vil jeg spørge om hans 
fødselsdato og tilføje OLJE, MEN på hans licens heder han BEJE, fordi han er født ”Bent Ole 
Jensen”, det ønsker han bare ikke at blive kaldt. 

Når man har fundet den spiller man skal bruge trykker man på ”Vælg” ud for denne spiller og 
han vil nu stå på scoretavlen, som vist på nedenstående billede.   

 

 


