Dialogmøde - DBwF Øst - damebowling
Torsdag den 13. januar 2022 kl. 19:00 i World Cup Hallen, Rødovre
Øst-udvalget:
Turneringsudvalget i Øst:

Bente Makholm (BK Keglerne
Lena Christensen (LBC2012)

Øvrige deltagere på mødet:

Christina Brodersen (BK Center)
Karina Bakke Jørgensen (BK Center)
Sonja Larsen (BK Hook)
Elin Roslind (BK Roling Stones)
Mille Lundfald (BK Roling Stones)
Julie Berthelsen (BK Roling Stones)
Susanne Andersen (BK Triominos)
Tine Larsen (BK Triominos)
Lise Riggelsen (Ellipsen)
Pia Bah (IF32)
Camilla Rasmussen (Politiet IF)
Heidi Kondrup Rasmussen (Politiet IF)
Henriette Braase-Rasmussen (Politiet IF)
Mette Leiling (Politiet IF)
Stine Melchiorsen (Politiet IF)
Bente Jørgensen (SAS)
Birgit Arnét (Sporvejene BK)
Nina Skaarup (Søborg BK)
Susanne Rasmussen (VBI/Valby)

Dagsorden:
1.

Velkomst

2.

Er damebowling ved at uddø?

3.

Åben diskussion

4.

Afslutning

Ad 1

Velkomst:
En stor velkomst til alle – der er dog ingen tvivl om, at vi havde håbet på en generel større
interesse for emnet. Det var dog i virkeligheden flere tilmeldte til i dialogmødet, men som
måtte melde afbud til dialogmødet i løbet af dagen i går eller i løbet af dagen i dag (primært
på grund af Corona). Vi ser stadig frem til en god aften, hvor vi forhåbentlig kan få en god og
konstruktiv diskussion, som vil give os en ide om, hvordan I ser at en god og attraktiv dameturnering skal skrues sammen.

Ad 2

Er damebowling ved at uddø?
Alle er vist klar over, at antallet af damebowlere har været stærkt nedadgående gennem de
seneste år – og dette er noget som vi i Øst-udvalget er dybt bekymret over. Vi vil derfor
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arbejde på at finde ud af, hvordan vi kan vende denne udvikling. Vi vil rigtig gerne sparre
med jer, for at opnå et godt resultat. Vi vil rigtig gerne have jer med i processen.
Tilbage ved tilmeldingen til sæson 2020/2021, der stod det klart, at det ikke var muligt at oprette en 2. division damer i DBwF-Øst, men så slog Coronaen til, og alle tiltag blev sat på
standby i en periode – det er derfor, at det først er nu, at vi står her.
Konsekvensen af at vi ikke har en 2. division, er at tilmelder man et 6-mands damehold i
DBwF Øst – så er man sikret en plads i 1. division. Det er rigtig skidt, at det at komme i 1. division ikke er noget man skal gøre sig fortjent til / noget man skal kæmpe for, men noget
man kan tilmelde sig til. Er det hvad man ønsker for vores sport?
En nedgang i damebowlere, det er ikke et isoleret problem i Øst – det ser faktisk meget
værre ud i Vest, hvor man i dag ikke har en 1. division for damer. Hvordan man vil håndtere
dette fremover ved vi ikke. Ifølge vores love og spilleregler, så sker oprykning til Liga fra 1.
division, og hvis der ikke er en 1. division – hvad gør man så?
Starten på vores undersøgelse har været noget op ad bakke, og vi endte ud med at holde
undersøgelsen som et lokalt tiltag i DBwF Øst. Vi fik besked på, at undersøgelsen kun måtte
spørge ind til 2. division og nedefter, altså den del af turneringen som administreres af Østudvalget. Liga og 1. division (som er øverste niveau) administreres udelukkende af DM udvalget. Det er dog rigtig svært at skille tingene ad, da det rent lovmæssigt er fra 2. division at
man rykker op til øverste niveau (1. division).
Som udgangspunkt ønsker vi primært at finde ud af, hvordan man gøre dameturneringen
mere attraktiv – så vi kan aktivere alle de damer vi har i DBwF Øst med licens. På sigt vil vi
gerne gøre en indsats for at få flere kvinder til at vælge Bowling – men vi er nødt til at se kritisk på vores nuværende turnering, inden vi kæmper for at få nye medlemmer.

Vi har desuden en udfordring med § 17 i bestemmelser for forbundets turneringer.
På repræsentantskabsmødet tilbage i maj 2019 blev der vedtaget en ny formulering af §17
punkt 1:
Med undtagelse for Danmarksturneringens første niveau og Landspokalturneringen, er
det tilladt damer at deltage på et herrehold eller herrer at deltage på et damehold, hvis
dette specifikt fremgår af propositionerne for den enkelte turnering.
Ikrafttrædelse af §17 punkt 1 blev dog udsat, da bestyrelsen i DBwF var bange for, at denne
formulering kunne have voldsomme og utilsigtede konsekvenser. Tanken var, at ændringen
skulle genbehandles på et kommende repræsentantskabsmøde. Dette er endnu ikke sket,
og det er derfor stadig den gamle formulering der er gældende.
Med undtagelse for Danmarksturneringens første niveau og Landspokalturneringen, er
det tilladt damer at deltage på et herrehold i turneringer udbudt af forbundet.
Om en ændring skal diskuteres på det kommende repræsentantskabsmøde, vides endnu
ikke – men jeg vil opfordre til, at man ude i klubberne er opmærksom på denne problemstilling og forholder sig til et eventuelt ændringsforslag – for der er vel ingen der ønsker, at der
kan spille herrer på et damehold – for så bliver dameturneringen totalt smadret?
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I forbundets strategiske spor for perioden 2022-2025 er damebowling med. Her opfatter jeg,
at man primært har fokus på at skaffe nye damer til bowlingensporten. Vi mener dog, at det
også er vigtigt at gøre vores dameturnering attraktiv – så vi har noget godt at tilbyde de nye
spillere.

Som udgangspunkt har vi stillet os selv en række spørgsmål:
•

Hvorfor spiller mange damer ”kun” Mix og OBG?
o
Er det fordi man på denne måde ikke binder sig til at spille så mange kampe på
en sæson?

•

Hvorfor er der mange damer der vælger at spille på et herrehold?
o
Er det sjovere?
o
Er det for at hjælpe klubbens herrer med at stille hold?
o
Er det for at undgå at spille på et damehold, med stor forskel på spillernes niveau?

•

Hvordan kan man gøre det lettere at tilmelde damer til DAME-Turneringen
o
Skal det være muligt at tilmelde damehold på tværs af 2 klubber?
o
Skal det være muligt, at der spiller 2 hold fra samme klub i samme række/division?

•

Har dameturneringen overlevet sig selv?
o
Skal vi anbefale, at der oprettes en Open rækker?
o
Skal man anbefale, at vi dropper en opdeling i herrer og damer, og i stedet går
efter en opdeling efter kvalifikation (handicap), så kampene bliver mere jævnbyrdige.

En ting er klart, vi skal ikke fortsætte med at gøre tingene fordi, at det har vi altid gjort. Vi skal
tænke ud af boksen for at skabe den dameturnering der er mest attraktiv.
Vær opmærksom på, at vi ikke her kan ændre den nuværende turneringsform, men vi kan
komme med en anbefaling til, hvordan vi ser attraktive turneringer for damer skruet sammen
(fra. 2.division og nedefter).
Den anbefaling som vi kommer med, skal diskuteres i Øst-udvalget og efterfølgende på Årsmødet i Øst (som er planlagt til marts 2022). Hvis vores anbefaling bliver fulgt, så vil man
kunne nå at ændre vores propositioner (for 2. division og nedefter), inden tilmeldingen til den
nye sæson.

Ad 3

Åben diskussion (alle)
Herefter var der lagt op til åben diskussion, og lysten til at deltage i diskussionen var stor.
Det var klart tydeligt, at der er rigtig mange der brænder for damebowling.
Det viste sig dog, at det i en diskussion er svært at adskille ”Det øverste niveau” som er Liga
og 1. division fra den del af turneringen der administreres af Øst (fra 2. division og nedefter).
DBwF- Øst
Sekretær Bente Makholm
Oest-sekretar@bowlingsport.dk
www.bowlingsport.dk

10-01-2022 08:22/ BM

Side 3

Men – der kom rigtig mange gode argumenter og forslag på bordet – og der er klart noget at
arbejde videre med.

Lidt fakta:
Umiddelbart inden jul var der registrerer 365 damer i Øst, og heraf er der 103 damer
som er under 50 år. Halvdelen af alle Old Girls spillere, kommer fra klubber der har damehold i 1. division og Liga

Kommentarer primært til Liga og 1. division:
Damer med et højt snit, de søger ind i klubber der har hold i Liga og 1. division. Det betyder, at de resterende damer er fordelt over rigtig mange små klubber.
Der er mange, der ikke magter at spille mere end 4 serier i en kamp, og i Liga og 1. division spiller man 6 serier. Man kunne måske ændre på antallet af tilladte udskiftningsspillere?
Der er mange der ikke vil spille Liga eller 1. division – på grund af spilleformen og regnskabet med at holde styr på point.
Skal både Liga og 1. division være landsdækkende, for at gøre 1. division mere ”interessant” at spille i – og så man undgår at spille 3 gange mod samme modstander? I øst er
der kun 5 hold i 1. division
Der er 8 hold i Ligaen – og det er hvad der er plads til.
Man ønsker stadig at spille 6 mandshold / 6 serier i liga og 1. division
Der er et generelt ønske om, at forbundet går i dialog om / melder ud hvad de vil med
Liga og 1 division, og hvordan man håndterer oprykning til Liga – hvis der ikke findes en
1.division.

Kommentarer til forslag om open række:
Det vil ikke være attraktivt for et rent damehold at spille i en open række. Her vil man primært møde hold udelukkende af herrespillere. Vi er nødt til at se i øjnene, at herrer som
udgangspunkt laver flere kegler end damer.
Erfaring fra DFBU (som i dag kun har en herre række) er, at mange rene damehold stopper / melder sig ud – efter en sæson i herrerækken.
Man kunne måske lave 3-mandshold (både damer og herrer) om til Open række som et
forsøg – vi skal i hvert fald undgå, at et open række komme til at spænde ben for oprettelse af en damerække.
Der er et ønske om at fortsætte med rene damehold (både i danmarksturneringen og i
Øst-rækkerne).
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Kommentar til forslag om en opdeling, så kampene bliver mere ligeværdige:
Det vil være en god ide, hvis et tilmeldt hold får handicap – (på samme måde som OBG).
Det vil give atleter som også spiller i Liga et kunstigt lavt snit – da de i deres turneringskampe spiller på meget forskellig olie.
Der er forskel på at blive blæst ud af hallen – eller man er glad når man får 2 point.
Det er demotiverende at komme ud og få tæsk hver gang.
Det er en fordel at spille med ligesindede.

Mange klubber har for få damer til at stille et hold i dame rækken:
IF 32 har kun 8 damer, og det er for lidt til damehold – og derfor deltager damerne her
på et herrehold
BK Triominos har kun damer til et 3-mandshold – og er sårbare ved sygdom
Søborg BK har ikke nok damer til at stille et damehold og de 2 damer der er, de spiller
på herrehold
Hook har kun damer til et 3-mandshold – men er meget sårbare ved sygdom

Nytænkning:
Mulighed for at 2 klubber tilmelder et hold sammen i Øst-rækken. Dette vil kunne hjælpe
klubber med at stille hold som matcher antallet af deres damer – hvilket kan være små
klubber men lige så meget store klubber, som gerne vil have et hold ud over deres Ligahold og deres hold i 1. division.
Hjælp til damer der gerne vil blive i egen klub, men som også har ambitioner om at spille
damekampe på et højere niveau (altså i Danmarksturneringen). Der er bred enighed om,
at dette forslag giver bedst mening, hvis det gælder i hele Danmarksturneringen.
I dette forslag er der søgt inspiration fra bordtennis, som har et begreb med A-licens og
B-licens. A-licens svarer til vores normale licens, hvorimod B-licens er en tillægslicens,
som giver rettighed til at deltage på et hold i Danmarksturneringen for en anden klub.

Bedre kommunikation - Information når ikke altid ud til spillerne:
Al information sendes kun til formanden – og den kommer ikke videre
Der er formænd som fortæller, at de ikke har modtaget informationen.
Der er generelt problemer med, at mail fra bowlingsport.dk går i spam

Bedre socialt sammenhold;
Det er godt at deltage i Øst/Vest match, hvor man møder andre spillere
Det vil være godt, hvis man hele vejen (også i Øst-rækkerne) spiller i runder på samme
måde som Mix. Denne spilleform vil fremme det sociale sammenhold i bowlingsporten.
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Hvordan kommer vi videre:
Der er opbakning til, at vi afholder endnu et dialogmøde (når der er arbejdet videre på de
forslag der er kommet frem i dag. Det vil dog være at foretrække, at vi deler mødet op på
2 dage med hvert sit emne.
• En aften hvor vi diskuterer Øst-rækker
• En aften hvor vi diskuterer Danmarksturneringen (altså som udgangspunkt 2. division).

For de fleste klubber, der er det desuden vigtigt, at de får nye damer ind i klubben
Der var forslag fremme om et årligt tilbagevendende stævne, hvor man kun kan stille
op i double – med handicap og den ene spiller muligvis kan deltage uden licens.
Baby bowling – det vil sige, at man forsøger at finde unge mødre på barsel – og arrangerer noget bowling om formiddagen – og plads til barnevogne i hallen.
Arrangementer for bedsteforældre med deres børnebørn.
Mor / barn bowling – et tilbud til mødre som sidder i hallen mens ungdommen træner

Ad. 5 Afslutning
Som afslutning blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal forsøge at komme med et oplæg
ud fra aftenens diskussion.
Sammensætningen af arbejdsgruppen er:
Stine Melchiorsen, Polititet IFI – et Ligahold og et hold i 1. division
Christina Brodersen, BK Center – et hold i 1. division og et 4-damershold
Karina Bakke Jørgensen, BK Center – et hold i 1. division og et 4-damershold
Susanne Andersen, BK Triominos – et 3-dameshold
Tine Larsen, BK Triominos – et 3-dameshold
Mille Lundfald BK Rolling Stones – et 3-dameshold
Alice Andersen – repræsentant fra turneringsudvalget i Øst
Lena Christensen – repræsentant fra turneringsudvalget i Øst
Bente Makholm – repræsentant fra Øst-udvalget
Der er efter dialogmødet planlagt yderligere 4 møder:
24-01-2022: Arbejdsgruppemøde, hvor vi skal prøve at samle tankerne fra det første
dialogmøde
31-01-2022: Dialogmøde – hvor vi præsenterer hvad vi er kommet frem til omkring Danmarksturneringen (2 division)
03-02-2022: Dialogmøde – hvor præsenterer hvad vi er kommet frem til omkring Østturneringen (4-damershold og 3-damershold)
10-02-2022: Arbejdsgruppemøde hvor der følges op på de 2 sidste dialogmøder
Referent: Bente Makholm
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