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PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, 
og kan nu igen torsdag den 12. maj 2011 byde velkommen til København, 

hvor det nu 10. officielle politimesterskab bliver afviklet. 
Arrangørerne ser frem til nogle spændende og velspillede kampe. 

VELKOMMEN 
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Kære deltagere i De Danske Politimesterskaber i bowling 
 
Det er en glæde og en ære for Københavns Politi og Politiets Idrætsforening-
København at få lov til at være vært for De Danske Politimesterskaber i bowling 
den 12 maj 2011. 
 
Dels fordi mesterskabernes vugge stod i København i 2000 og barnet i årene efter 
har vokset sig stor og livskraftig – vi har år efter år (og også i år) fået helt fuld-
tegnet med tilmeldinger – og deltagernes formkurve er støt stigende. 
 
Dels fordi det er en fornøjelse at kunne vise København frem i maj, hvor vejret i 
reglen er godt (så godt som det nu bliver her i landet), Tivoli er åbent og de man-
ge udstillinger og nyskabelser – ikke mindst Ørestaden – lokker. 
Jeg er sikker på at deltagerne igen i år vil overgå sig selv i Rødovre – bare navnet 
”World Cup Hallen” og de nye baner varsler godt om nogle rigtig flotte resultater. 

I alle sportsgrene og også i bowling er der vel en tilbøjelighed til at rette blikket 
mod vinderne og de bedste points, mod keglekongerne og strikesene. Men jeg 
tror at der er lige så megen grund til at se på andre – på keglerejsere (sådan  
nogle fandtes der faktisk da jeg var et ungt menneske), på arrangørerne som har 
ydet en stor indsats, på foreningerne der skaber rammen om alt dette, ja på alle 
de, der yder deres bedste til at denne dag bliver en succes og en god dag for vin-
derne og for alle andre. 
For i sin grund drejer politiidræt sig om at vinde helbredet snarere end at vinde 
dysten. 
Jeg ønsker alle et rigtig godt mesterskab. 
 

Johan Reimann, 
Politidirektør 

Velkommen til København 
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Det er mig en stor glæde som formand for PI-København, at kunne byde  
deltagerne velkommen til dette års Politimesterskab i bowling.  
 
Vores bowlingafdeling, der igen har haft mod til at arrangere mesterskabet, har 
valgt World Cup Hallen i Rødovre som spillested.  

Hallen danner i år også rammen for afviklingen af vores stationsturnering i Køben-
havn, hvor der stiller 20 hold til start, så vi kan stå inde for kvaliteten af banerne. 
Jeg har selv glæden af at deltage og nyder specielt det sociale samvær spillerne 
imellem.  

Jeg er ikke i tvivl om, at bowlingafdelingens medlemmer, der skal styre mester-
skabet, vil sørge for nogle super rammer og en professionel afvikling af mester-
skaberne. 

Så er det ”bare” jer, der skal levere spændende bowling af ”høj karat”. 

 

Henrik Wiberg, 
formand 

Kære bowlingvenner 

Infrastructure
Solutions Nordic A/S

Lyngbyvej 24,1 – 2100 København Ø
Telefon 70 26 25 00
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Så lykkedes det igen. 

Bowlingafdelingen i København har igen fået muligheden for, at være værter for 
Dansk Politiidræts bedste og mest spændende mesterskaber. 
Det kræver så, at vi kan leve op til de forventninger vi har stillet os selv og de  
forventninger, som deltagerne har til et sådant mesterskab. 

Arrangementet er ikke en kopi af de tidligere mesterskaber, der har været afholdt 
i København fordi den hal vi tidligere har spillet i, ikke eksisterer mere. 
Rødovres World Cup Hal lægger nu baner til mesterskabet. Vi fra København kan 
sige god for banerne, idet vi bruger dem til vores interne stationsturnering. 

Det kan ikke være nogen hemmelighed, at vi fra starten af bowlingforløbet, var 
meget spændte på at se, om der var tale om en døgnflue ”det hersens bowling” 
eller om det var noget, der kunne bide sig fast, men som årene er gået, og mes-
terskaberne har været vidt omkring, har der været et svagt stigende antal delta-
gere, der har kunnet overbevise Forbundet om, at her var der noget at bygge vi-
dere på. Det er også så dejligt at se, at der til stadighed kommer nye spillere til, 
og også meget glædeligt med flere nye lokale politiidrætsforeninger. 

Bowlingsporten er også for mange en idrætsgren, der kan bruges i det lidt senere 
idrætsliv, selvom de fleste bowlingspillere vil erfare, at det kræver nogen koncen-
tration og kondition, når der skal spilles mange serier i løbet af et mesterskab. 
Heldigvis er der mange der tager handsken op, og begiver sig i kast med sports-
grenen, og på intet tidspunkt i løbet af nogen af de afholdte mesterskaber, har jeg 
hørt negative ting, omkring den megen kammeratskab der også er. 
Mesterskaberne er klar til at modtage Jer spillere, så vi håber og tror, at disse  
mesterskaber vil bliver af samme kvalitet og gode spil, som de tidligere har været 
afviklet under. 

På arrangørernes vegne 
Lars Jacobsen, 
Stævneleder 

Velkommen til  
De Danske Politimesterskaber 

i bowling 
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Tåstrup København 
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§ 1 Mesterskabet afvikles individuelt og i par for såvel damer og herrer. 

§ 2 Mesterskabet afvikles som éndagsstævne 

§ 3 Indledende runder: 

§ 3,1 Alle deltagere spiller 6 indledende serier. 

§ 3,2 For tilmeldte spillere i par, er de indledende serier også gældende for par. 

§ 3,3 Dansk Politimester i par er det par, der har det største keglefald efter 
 spillernes indledende serier (i alt 12 serier). 

§ 4 Mellemrunde: 

§ 4,1 De 12 bedste placerede herrer fra indledende runde går videre til  
 mellemrunden, der afvikles med 3 serier. 

§ 5 Finalespil: 

§ 5,1 De 8 bedste damer fra indledende runde, og de 8 bedste herrer fra  
 mellemrunden går videre til kvartfinalerne. 

§ 5,2  I hver række spiller nr. 1 mod nr. 8, nr. 2 mod nr. 7, nr. 3 mod nr. 6  
 og nr. 4 mod nr. 5. Der spilles 1 serie. 

§ 5,3 De 4 vindere af kvartfinalerne går videre til semifinalerne, hvor nr. 1 
 spiller mod nr. 4 og nr. 2 spiller mod nr. 3. Der spilles 1 serie. 

§ 5,4 Vinderne af semifinalerne går til finalen, der afvikles med 1 serie. 

§ 5,5 Vinderne af finalerne er Dansk Politimester for henholdsvis damer og herrer. 

Propositioner for bowling 
ved De Danske Politimesterskaber 

I samtlige runder vil det, i tilfælde af ens keglefald, være flest strikes, der afgør  
placeringerne. Skulle der også være lighed med strikes, vil det dernæst være flest 
spare, der afgør placeringerne. Skulle der også være lighed her, vil det være  
differencen mellem første og sidste serie i indledende runde, der afgør  
placeringerne. 
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Reglerne går ud på at tage hensyn. 

Rygning under spillet er ikke tilladt - Der forefindes rygekabine i hallen. 

Mad og alkoholiske drikke må ikke indtages under spillet. 

Hver spiller må max anvende 2 kugler under spillet. 

Når 2 spillere skal begynde spillet på baner, der ligger ved siden af  
hinanden, har spilleren til højre førsteretten, når det gælder strikeslaget.  
Spilleren til venstre har førsteretten, når det gælder spareslaget. 

Efter et kast træder man tilbage og ned fra tilløbsbanen. 

Man afventer maskinens afrydning og opsætning af kegler uden for  
tilløbsbanen. 

Man træder ikke op på tilløbsbanen, hvis der står en spiller klar på én af 
nabobanerne. 

Slag og spark på maskinel eller inventar medfører bortvisning. 

Råbende og støjende adfærd hører ikke hjemme på bowlingbanen 

HUSK! Det skal være sjovt at spille bowling. Alle skal have en  
positiv oplevelse - også modspillerne. 

 

Alle bowlingspillere kender disse regler, men glemmer de  nogen gange i  
kampens hede, så derfor, tag hensyn til dine medspillere. 

m

 

Bowlingsportens 

ETISKE REGLER: 
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Det første officielle Politimesterskab i bowling blev afholdt i København i år 2002. 

I alle årene er det aldrig lykkes for nogen damespillere uden for København at 
erobre et dansk politimesterskab, hvorimod det hos herrerne ser anderledes ud. 
Her er mesterskaberne vundet af mange forskellige spillere fordelt over hele lan-
det. 

År: Damer:  Herrer:  Doublemesterskaber:________ 
2002 Ulla Lund Nielsen, Kbh. Lars Jacobsen, Kbh. Erik Sunddal/Preben Kristensen, Kbh. 

      Ulla Lund Nielsen/Ninette Petersen, Kbh. 

2003 Connie Neuks, Kbh. Kaj Andersen, PI-Århus Lars Jacobsen/Alf Dannerfjord, Kbh. 
      Connie Neuks/Connie Borgstrøm, Kbh. 

2004 Ulla Lund Nielsen, Kbh. Jørn H. Nielsen, Viborg Kurt Mouritzen/Tommy Bering, Odense 
      Ulla Lund Nielsen/Ninette Petersen, Kbh. 

2005 Ulla Lund Nielsen, Kbh. Alf Dannerfjord, Kbh. Kaj Andersen, PI-Århus/ 
      Henrik Wulff Holtegaard, Aalborg 
      Ulla Lund Nielsen/Birgit Kristensen, Kbh. 

2006 Anne Marker, Kbh. Jørn H. Nielsen, Viborg Lars Kjølhede/Kim Soltoft Petersen, Kbh. 
      Ulla Lund Nielsen/Ninette Petersen, Kbh. 

2007 Connie Borgstrøm, Kbh. Jørn H. Nielsen, Viborg Lars Jacobsen/Alf Dannerfjord, Kbh. 
      Connie Borgstrøm/Lena Dahl, Kbh. 

2008 Ulla Lund Nielsen, Kbh. Preben Kristensen, Kbh. Kurt Mouritzen/Tommy Bering, Odense 
      Connie Neuks/Connie Borgstrøm, Kbh. 

2009 Ulla Lund Nielsen, Kbh. Erich Sønnichsen, Hadersl. Jørn H. Nielsen, Regin Østergaard, Viborg 
      Connie Neuks/Connie Borgstrøm, Kbh. 

2010 Annie Schnoor, Kbh. Lars Persson, Kbh. Lars Persson/Erik Sunddal, Kbh. 
      Ulla Lund Nielsen/Annie Schnoor, Kbh. 

Skal år 2011 blive året, hvor damemesterskaberne havner uden for København? 
 

Tiden vil vise om det 10  officielle mesterskab får en ny damemester 
uden for København. God kamp. 

.



14

Resultattavler 
Mellemrunde - Herrer - 12 spillere 

Bane Navn Forening Resultat Placering 
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Kvartfinale - Herrer - 8 spillere 

Bane Navn Forening Resultat Placering 

     

     

     

     

     

     

     

     

Støt vore annoncører
- de støtter os..........
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Kvartfinale - Damer - 8 spillere 

Bane Navn Forening Resultat Placering 

     

     

     

     

     

     

     

     

Vidste du at: 

Bowlingsporten er også for mange en idrætsgren, der kan bruges i det lidt senere 
idrætsliv, selvom de fleste bowlingspillere vil erfare, at det kræver nogen koncen-
tration og kondition, når der skal spilles mange serier i løbet af et mesterskab. 
 
Således skal finalisterne spille 12 serier, og ja, det er kun 4 spillere der skal det, 
men ved en simpel udregning, skal alle spillere i indledende runder ”flytte ca. 625 
kg med 3 fingre over 2 timer, bare tanken kan jo give sved på panden, men for 
dem, der bare øver lidt, eller også dem der øver meget, er det ikke vægten, men 
koncentrationen, der skal bruges meget energi på. 
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Finale - Herrer - 2 spillere 

Bane Navn Forening Resultat Placering 

     

     

Finale - Damer - 2 spillere 

Bane Navn Forening Resultat Placering 

     

     

Ulla Lund Nielsen, PI-København                                             Jørn Høyer Nielsen, Viborg 

De mest vindende individuelle mestre gennem mesterskabernes historie. 
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Noteringer 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


