
Seniorleder: 

Bowlingklubben ROAR 
 

I bowlingklubben har vi alle trin af bowling-
spillere, lige fra den helt nye begynder, til de 
mere øvede, her kan alle være med. 
 

Er du mellem 18 og 80 år, og har lyst til at 
spille bowling i en klub, så kom og vær med til 
at gøre Roskildes bedste bowlingklub endnu 
bedre. 
Vi er pt. 40 spillere, der ud over den 
ugentlige træningsdag, spiller turnering og 
stævner over hele landet, hvor vi møder en 
masse mennesker der har samme interesse 
som os, nemlig at spille rigtig god bowling, vi 
har det sjovt og får dejlige oplevelser  til 
træning og turneringskampe i årets løb. 
 

Kunne du tænke dig at være med, så kontakt 
os i klubben, og få en gratis prøvetime. 
 

Læs mere om os på: 
www.bkroar.dk 

Info om bowlingklubben: 
 
Klubben træner/spiller hver 
tirsdag fra kl. 19-21. 
 
Vi har flere uddannede træ-
nere, derfor kan vi tilbyde 
både nye og øvede bowlere 
træningshjælp, så man læ-
rer at spille ”rigtigt” fra 
starten, eller få rettet de 
unoder som sniger sig ind 
gennem tiden. 
 

Klubbens formål er blandt 
andet: 
1.  At samle bowlingspillere i 

Roskilde og omegnskom-
muner. 

2.  At seriøst og på trovær-
dig måde at oplære og 
dygtiggøre medlemmerne 
indenfor bowlingsporten.  

 

Klubben ledes af en besty-
relse og har et antal holdle-
dere, som sørger for at tur-
neringskampene bliver af-
holdt. 
 

e-mail: seniorleder@bkroar.dk 
Bowlingklubben Roar er arrangør af handicapstævnet 

 
 



Der er 10 kegler, hver med en vægt på 1,5 
kg og en højde på 38 cm. De er placeret i en 
pyramide med 1’er keglen forrest og 2’er 
keglen til venstre, se i øvrigt tegningen på 
næste side. 

overtrædelseslinien (der hvor kuglen slippes). 
Dette er din udgangsposition. Placer dig med 
begge fødder samlet, så højre fod (for højrehån-
det) befinder sig lige ud for den midterste kegle. 
Fat så kuglen ved først at stikke din langfinger 
og ringfinger i kuglen og til sidst tommelfinge-
ren. Støt kuglen med venstre hånd og hold den 
foran dig så din underarm er vandret. Så er du 
klar til 4-skridts tilløbet. 
 
Når kuglen svinges, skal den holdes  som armen 
er et pendul med kuglen hængende forneden. 
 

4-skridts tilløbet 
 
Tilløbet skal foregå i ganghastighed, og ikke i løb 
som ordet ”tilløb” ellers siger. 
 
Her forklares kort om de fire skridt. Bemærk at 
oplysningerne er baseret på højrehåndsspillere. 
For venstrehåndsspillere ”byttes” blot om, så når 
der står højre fod, skal venstrehåndsspillere bru-
ge venstre fod ect. 
 

1. Skridt 
Koncentration. Første skridt med højre fod, 
skridtet skal nærmest være slæbende (ca. 
to fods længde). Fødderne må ikke på noget 
tidspunkt løftes højt over gulvet. Kuglen 
skubbes fremad så den svinger bagud når 2. 
skridt tages. 
 

2. Skridt 
Venstre fod føres frem  og hele kropsvægten 
lægges over på den. Kuglen svinger bagud. 
 

3. Skridt 
Højre fod skal nu igen forrest og bærer hele 
kroppens vægt, mod slutningen af skridtet be-
gynder du at bøje kroppen forover. Kuglen har 
nu svinget til bageste position og er på vej frem 
igen. 

4. Skridt 
Nu føres venstre fod frem i en glidende bevægel-
se, samtidig med at kuglen afleveres (trilles). 
Armen fortsætter efter at kuglen er sluppet i en 
glidende fremad/opadgående bevægelse. 
 

Keglerne 
 

Bowlingsko 

Du skal have bowlingsko på for at få 
adgang til bowlingbanen. 
Du kan låne/leje sko i bowlinghallen. 
Bowlingsko skal passe til din fod, så 
du kan holde balancen under dit tilløb. 
Bowlingskoene er udstyret med glide-
såler, der ikke afsætter mærker på 
tilløbsbanen, og samtidig giver en 
bedre afslutning på tilløbet. 
 

Bowlingkugle 
 
Kuglen skal passe til din hånd. Begynd 
med at prøve tommelfingerhullet. Det 
skal være så tilpas stort, at du har et 
godt tag i kuglen, men alligevel nemt 
kan trække fingeren ud. For at finde 
det rette greb, skal første led på hhv. 
lang– og ringfinger være knapt 1 cm 
ud over de respektive hullers kant, så 
du kan holde kuglen i et løst greb 
uden at stramme musklerne. Når du 
har fundet en kugle der passer, er du 
klar til at indtage din udgangsposition. 
Vælg en kugle der er så tung så du 
kun lige kan styre den, det gælder 
nemlig ikke om at kaste kuglen men 
om at aflevere den præcist så den 
rammer skråt på kegle 1. 
Kuglernes vægt er ca.: 

10 pund = 4,50 kg 
12 pund = 5,44 kg 
13 pund = 5,89 kg 
14 pund = 6,30 kg 
15 pund = 6,75 kg 
16 pund = 7,25 kg 

Din udgangsposition 
 

Din udgangsposition finder du 
ved at udmåle fire skridt fra 

-mail: seniorleder@bkroar.dk 

Seniorleder: 

Klubben hvor alle kan lære at spille bowling 


