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1. Rækker 
1.1. Halturneringen for 2-mandshold består af rækker á 8 hold 
1.2. I hver række mødes holdene indbyrdes 2 og 2 i en dobbeltturnering (14 runder) 
1.3. Der kan, om nødvendigt, etableres rækker med 6 hold, hvis det viser sig umuligt at 

få antallet af tilmeldte hold til at passe til en inddeling udelukkende i rækker med 8 
hold. Holdene vil da mødes 3 gange over 15 runder, således at den ene af runderne 
er uden beregning for holdene 

1.4. En runde spilles på onsdage i uger med ulige numre 
 
2. Hold 
2.1. Et hold består af maksimalt 5 spillere, hvoraf 2 deltager i hver kamp 
2.2. En forening eller et firma kan tilmelde flere hold i samme sæson, men holdene skal 

administreres særskilt og skal tilmeldes med forskellige holdnavne 
2.3. Holdnavne kan kun ændres mellem sæsoner og først efter en vurdering og godken-

delse af Løvvang Bowling Center 
 
3. Spillere 
3.1. Ved tilmelding skal der angives som minimum 2 og maksimalt 5 spillere 
3.2. Der kan tilmeldes spillere i løbet af sæsonen, indtil maksimalt 5 spillere i alt 
3.3. En spiller kan i samme sæson kun deltage for ét hold 
3.4. Fra og med den først planlagte spilledag i en sæsonen, kan følgende spillere ikke 

eftertilmeldes til hold, der spiller i række 2 eller derunder: 
a) Spillere, der har spillet eller fortsat spiller på et af DBwF’s landshold 
b) Spillere, der spillede i række 1 i halturneringen for 2-mandshold sæsonen før 

3.5. Benytter et hold en spiller, der enten ikke er tilmeldt holdet eller ikke kan deltage 
på holdet i henhold til stk. 3.4, sættes spillerens seriescorer til 0 i kampen 

 
4. Rækkeinddeling 
4.1. Holdene indplaceres i rækker i henhold til rækkernes slutstillinger i seneste sæsons 

halturnering for 2-mandshold, således at de to lavest placerede hold i en række 
rykker én række ned, mens de to øverst placerede hold i en række rykker op 

4.2. Opstår der tomme pladser i en række som følge af manglende tilmelding af hold i 
den efterfølgende sæson, suspenderes nedrykningen af først det næst sidst place-
rede hold, dernæst det sidst placerede hold. Hvis der herefter fortsat er tomme 
pladser rykker det 3. bedst placerede hold fra den efterfølgende række op osv. 

4.3. Løvvang Bowling Center kan, hvis et holds spillemæssige styrke berettiger hertil, 
vælge at udfylde en tom plads ved at rykke et hold mere end én række op 

4.4. Nyeste hold placeres som udgangspunkt i laveste række, eventuelt efter lodtræk-
ning, hvis der er mange nye hold i samme sæson 

4.5. Et nyt hold kan, som følge af et forudgående spillerkendskab, af Løvvang Bowling 
Center blive placeret i en af de højere rækker i holdets første sæson i turneringen 

 
5. Kampe 
5.1. En kamp afvikles over 3 serier på det samme banesæt 
5.2. Spillerne placeres holdvis på den vestre, henholdsvis den højre bane 
5.3. En hel serie spilles på den samme ene bane 
5.4. Holdene skifter til den modsatte bane i sættet efter hver afsluttet serie 
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6. Seriepoints, matchpoints og rækkestilling 
6.1. Spillernes keglefald lægges holdvis sammen for hver afsluttet serie 
6.2. Spillernes keglefald lægges yderligere sammen for de 6 holdserier 
6.3. Der tildeles i alt 8 seriepoints i en kamp 
6.4. De 6 af de 8 seriepoints tildeles for hver serie som følger: 

a) 2 seriepoints for en vundet serie 
b) 1 seriepoint for en uafgjort serie 
c) 0 seriepoint for en tabt serie 

6.5. Yderligere 2 seriepoints tildeles hvert hold som følger: 
a) 2 seriepoints for det højeste keglefald i de 6 holdserier 
b) 1 seriepoint for det samme keglefald i de 6 holdserier 
c) 0 seriepoint for det laveste keglefald i de 6 holdserier 

6.6. Et hold tildeles matchpoints på baggrund af vundne seriepoints som følger: 
a) 2 matchpoints, hvis flere seriepoints end modstanderholdet 
b) 1 matchpoint, hvis samme seriepoints som modstanderholdet 
c) 0 matchpoint, hvis færre seriepoints end modstanderholdet 

6.7. Matchpoints er afgørende for holdenes indbyrdes placering i en række 
6.8. I tilfælde af lighed i matchpoints er følgende afgørende for placeringen: 

a) Først antallet af seriepoints 
b) Dernæst antallet af væltede kegler 

 
7. For sen ankomst eller udeblivelse 
7.1. Mindst 1 spiller skal være til stede ved en kamps begyndelse. Er det ikke tilfældet 

opfattes holdet som udeblevet 
7.2. Hvis den 2. spiller møder for sent, kan spilleren indtræde i den rude i serien, hvortil 

modstanderholdet er nået 
7.3. Udebliver et hold fra en kamp, gennemfører modstanderen kampen uden modspil-

lere. Det udeblevne hold noteres for 0 i samtlige serier 
7.4. Alle hold i en række spiller i hver runde, også selv om en række måtte bestå af et 

ulige antal hold. Et af holdene spiller da i hver runde en kamp som anført i 7.3 
 
8. Flytning af kampe 
8.1 En kamp kan flyttes til et andet tidspunkt end det oprindeligt fastsatte tidspunkt 
8.2 Flyttede kampe kan kun afvikles om onsdagen og normalt kun indenfor den tids-

ramme, hvor der i forvejen er placeret kampe i en af halturneringerne 
8.3 En kamp kan kun flyttes, hvis begge hold er enige om flytningen og flytningen er 

accepteret af Løvvang Bowling Center 
 
9. Pris og betalingsform 
9.1 Pris pr. hold pr. kamp er 180,00 kr. 
9.2 Tilmelding til turneringen er bindende, idet et hold ved tilmeldingen står inde for, at 

holdet betaler for alle kampe i en sæson 
9.3 Betalingsformen kan være kontant eller via halvårlig fakturering 
 
10. Præmier 
10.1 For hver række er der ved sæsonafslutning præmier til de to bedst placerede hold 
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10.2 Løvvang Bowling Center kan beslutte, at der kan overrækkes en tredjepræmie i en 
række, hvis et eller begge hold på de to første pladser i rækken har et holdgen-
nemsnit der ligger markant over alle andre hold i rækken (minimum 10) 

 
11. Administration og turneringsledelse 
11.1 Halturneringen for 2-mandshold administreres af centrets personale 
11.2 Personalet omfatter tillige den af centret ansatte dommerstab 
11.3 Der spilles i henhold til Danmarks Bowling Forbunds spilleregler 
 


