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Velkommen 
til de danske politimesterskaber i bowling 

og velkommen til Sydøstjyllands Politikreds

Det er med stor glæde, at jeg byder alle del-
tagere velkommen her i Fredericia, hvor de 
danske politimesterskaber i bowling 2018 
finder sted. 

Det er dejligt at så mange kamplystne kolleger 
fra hele landet kan mødes til en venskabelig 
dyst på bowlingbanerne, og jeg er sikker på, 
at I er klar til en række gode kampe.

Som politidirektør er jeg stolt af, at bow-
lingmesterskaberne i år kan finde sted her 
i Fredericia, og vil gerne sige en stor tak til 
arrangøren i politiidrætsforeningen, som har 
lagt sig i selen for sikre gode faciliteter og et 
godt program. 

Og når kampene er ovre og den bedste spiller 
har vundet, så håber jeg, at der bliver tid til 
at hygge sig med kolleger på kryds og tværs 
af hold og kredse.

Jeg ønsker jer held og lykke med kampene, 
og jeg håber, at I vil nyde besøget her i vores 
politikreds.

Jørgen Abrahamsen
Politidirektør
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Som formand for Sydøstjyllands Politiidræts-
forening og arrangører af dette års politime-
sterskab i bowling, er det en glæde at kunne 
byde alle deltagerne og evt medløbere og 
tilskuere velkommen til De danske politime-
sterskaber i bowling 2018. 

Vi er endt i Fredericia og bruger Fredericia 
Idrætscenters flotte bowlinganlæg til at spille 
i, mens Cafe Fic, som er idrætscentrets ca-
feteria, beværter os med både morgenmad 
og frokost i løbet af dagen. 

Skulle nogen af spillerne få lidt tid til overs, så 
kan Fredericia ś historiske miniby anbefales 
et besøg. Den viser Fredericia by inde for vol-
dene anno 1849, hvor alle huse og bygninger 
er lavet historisk korrekt i størrelsesforholdet 

1:10. Bygningerne og husene er gennem 
mange år lavet af frivillige, som har udført hu-
sene minutiøs og så detaljeret, at det i sig selv 
er er imponerende. Minibyen ligger lige bag 
bowlinghallen, og havde der været vinduer i 
opsamlingsanlægget, hvor kegler og kugler 
mødes, så ville man kunne se direkte ned til 
byen ca 100 meter længere nede ad vejen. 

Jeg håber alle får en fornøjelig og hyggelig 
dag med sportslige og spændende bowling-
dyster. 

Med venlig hilsen

Robert Hansen
Formand 
Sydøstjyllands Politiidrætsforening

Velkommen 
til de danske politimesterskaber i bowling

Fotografer: Anne Neven, Michael Jensen, Mogens Voigts, alle PI-København, Robert Hansen, DPIF 
og Fredericia Kommunes pressegalleri. 
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Praktisk information

De danske politimesterskaber i bowling afholdes onsdag den 18. april 2018 fra kl. 09.00.

Mesterskabet afholdes i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia, 
tlf. 7210 6060. Der er gratis parkering ud for idrætscentret. 

 PROGRAM

 Kl. 09.00 Velkomst og fælles morgenmad.

 Kl. 09.30 1. og 2. starter indledende runder med 5 serier.

 Kl. 12.00 Frokost.

 Kl. 13.00 Ottendels finaler 1 serie.

                    Kvartfinale 1 serie.

                    Semifinale 1 serie.

                    Finale 1 serie.

 Præmieoverrækkelser og afslutning. 

Tovholder, arrangører, praktiske gris og andet du måtte have spørgsmål om, kontakt:
Robert Hansen, tlf. 2632 2408. Jeg vil selvfølgelig også være i hallen hele dagen. 
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Bowlingens historie

Et spil, som lignede det, vi i dag kender som 
bowling, var engang en del af religiøse skikke 
og ægyptiske børns leg. Spillet blev praktiseret 
af alle fra kronede hoveder til simple folk, og 
blev til verdens måske næstvigtigste beskæf-
tigelse i fortiden.

Det første bevis for tidligere tiders lidenskab for 
bowling blev fremgravet i 1930'erne. En britisk 
arkæolog udgravede nær Cairo en barnegrav 
fra år 5200 fvt. og fandt tre stenkugler og ni 
kegleformede sten, som har visse fællestræk 
med bowling. Derfor må ægypterne have væ-
ret de første bowlere i den civiliserede verden.
Der er et langt historisk tomrum fra disse 

tidlige spæde spor i en fjern fortid og så frem 
til, at det kan dokumenteres, at der spilles 
bowling i Europa omkring 20 århundrede se-
nere. Uden tvivl har der været spillet en eller 
anden form for bowling et eller andet sted i 
løbet af alle disse mange år, men der er ingen 
professionelle beviser. 

DEN FØRSTE HISTORIE
Den tyske historiker og ivrige bowler William 
Pehle, som i 1909 skrev den første detaljerede 
historie om bowling, påstår, at spillet begyndte 
i Tyskland i det 3. århundrede som et religiøst 
ritual. Mens præsterne kiggede på, rullede 
sognets indbyggere runde sten op af kirkegan-

Med tak for lån til forfatteren Niels Ærboe
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gen i klosteret mod en kegle. Hvis folk ramte 
keglen, var synderne forladt og sjælen renset. 
Hvis ikke - lurede fordømmelsen.

Af alle tidligere bowling-fan var Martin Luther 
(1483-1546) nok den mest kendte. Han havde 
bygget bowlingbaner til fornøjelse for både 
sig selv og sine børn. Kirkens traditionelle 
rolle som et sted med sociale og rekreative 
aktiviteter har uden tvivl forbundet religion 
og bowling på mange måder igennem årene.

Gennem tiderne har spillet skiftet karakter 
mange gange. Især er det keglernes antal og 
beskaffenhed, der har ændret sig. Der har 

været kastet efter alt lige fra fuglefjer til høje 
stolper. I de tidlige spil, der mest ligner det 
moderne bowling, blev der spillet på baner 
af hårdt stampet ler eller jord, og først i det 
13. århundrede blev det træplanker, der blev 
grundlaget i banerne. Kugler var enten af sten 
eller den hårde træsort pokkenholt. Den første 
gummikugle blev introduceret i 1905.

Bowling var oprindelig en udendørs sport. 
Men efterhånden blev kravene til baner og 
anlæg større, og den første indendørs bane 
blev sandsynligvis bygget i England omkring 
år 1400. Bowling kommer af det engelske ord 
"bowl" som betyder kugle. 

»
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Historien om bowling i Danmark
Allerede i 1931 kunne der spilles bowling her 
i landet. Det foregik i bowlinghallen "Olympia", 
der var placeret i København, der hvor land-
brugets Axelborg nu ligger. 

Efterhånden ebbede interessen ud, og efter 
få år var al bowling igen stoppet her i landet.

Sidst i halvtredserne begyndte interessen 
igen at brede sig. I første omgang var det i 
keglespillernes rækker, at nogle fik smag for 
de store kugler, men de måtte turen over sun-
det for at spille bowling i enten Helsingborg 
eller Malmø.

DEN INTERNATIONALE SCENE
Den moderne amerikanske form for bowling 
med 10 kegler og store kugler med fingerhul-
ler blev populært ud over grænserne i 1908.

Den internationale historie begyndte, da en rig 
svensker, Arthur Söderström, opdagede spil-
let under et besøg i New York City. Han købte 
på stedet 4 baner med forskelligt udstyr og 
fik det hele sejlet til Sverige, hvor han åbnede 
et center i kælderen på et hotel i Stockholm. 

Svenskerne blev straks begejstrede for spil-
let, og bowling er blevet et af landets mest 
populære sportsgrene.

Det gik dog noget langsommere i resten af 
Europa. Først da de amerikanske styrker, un-
der Anden Verdenskrig, etablerede bowlingba-
ner på deres forlægninger til underholdning for 
soldaterne, fik den del af den lokale befolkning, 
der havde adgang, for alvor øjnene op for spil-
let. Men man skulle helt hen til 1961 før det 
første kommercielle center åbnede i Europa. 
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I 1961 blev BK 61, landets første deciderede 
bowlingklub, stiftet. Medlemmerne havde ikke 
andre muligheder end at drage den lange 
vej til Helsingborg i Sverige for at få en times 
træning en gang om ugen.

Den første decideret bowlinghal i Danmark 
åbnede i 1962 - Rossini Bowlinghal i Valby 
- med 22 fuldautomatiske bowlingbaner. Bow-
lingspillerne organiserede sig under Dansk 
Kegle Union, som nu tog navneforandring til 
Dansk Kegle- og Bowling Union. I 1967 gik 
bowlerne solo, og Dansk Bowling Forbund 
blev stiftet den 10. december 1967.

Der kom for alvor gang i etableringen af nye 
bowlingcentre, og i samme takt blev der dan-
net unioner i landsdelene.

Bowlingsportens indtog i Jylland kom i 1964 
med 20 baner ved Karolinelund i Aalborg. 
Efter nogle år overtages driften af bowlerne, 
og i 1976 blev baneantallet udvidet til 24 og 
flyttet over i det nuværende Løvvang Bowling 
Center.

De fynske bowlere etablerede sig som en 
selvstændig union i 1967, men først ni år 
senere i 1976 fik øen sin første bowlinghal. I 
den mellemliggende periode brugte spillerne 
Herning som hjemmebane til både træning 
og turneringskampe. 

GANG I UDVIKLINGEN
Udviklingen i udbredelsen af bowlingcentre 
går langsomt, og da Fredericia Bowling Center 
åbner i 1988 er det blot nummer 15 i rækken. 
Der er nu igen ro i et par år, indtil udviklingen 
for alvor tager fart fra midten af 1990.

Da Dansk Bowling Forbund kan fejre sit 25-
års jubilæum i 1992 er der 38 bowlingcentre 
spredt ud over det ganske land. Blot 2½ år 
senere er antallet oppe på næsten 90 centre, 
baneantallet har rundet de 1.000, og udviklin-
gen ser ikke ud til at have kulmineret.

Den 1. oktober 1997 er antallet af bowling-
centre oppe på 106 med tilsammen 1220 
baner, samtidig med at medlemstallet i Dansk 
Bowling Forbund er oppe på omkring 11.000. 
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Fredericia by og dens historie

Fredericia blev grundlagt som en militær 
fæstningsby i 1650 af den danske konge 
Frederik den III, i det han ønskede at have et 
stærkt fæstningsværk mod syd, hvorfra især 
preuserne og østrigerne kom hærgende. By-
ens navn var oprindeligt Frederiksodde, efter 
kongens navn, men allerede efter 13 år fik 
byen sin nuværende navn Fredericia. Byens 
gader er inde for voldene anlagt diagonalt, så 
man kan se fra den ene ende af gaden til den 
anden. Dette var for at kunne se fjenden, hvis 
de fik indtaget byen, og samtidig kunne man 
også skyde efter dem med kanonerne. Et 
andet krigssærkende for byen er, at ingen af 
de gamle kirker, som ligger inde for voldene, 

har hverken tårne eller spir. Dette for at fjen-
den uden for voldene, ikke skulle kunne bruge 
de høje tårne som sigtemærke for deres 
kanonild og beskydning af byen. Fredericia 
har flere gange i tidens løb været løbet over 
ende af fjendtlige soldater. Det være sig både 
svenskere, tyskere og østrigere. I 1849 havde 
den slesvig-holstenske hær belejret Frederi-
cia, og det førte til, at den danske hærledelse 
besluttede at føre en stor del af den danske 
hær til Fredericia, for om morgenen den 6. juli 
1849, at lave et udfald mod fjendens soldater, 
som efter hårde kampe blev nedkæmpet. Og 
netop den 6. juli er en begivenhed, som Fre-
dericia markerer hvert år. Dagen starter med 
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kanonsaluter, og senere på dagen marchere 
militæret sørgemarch gennem byen, iført 
gamle uniformer fra den gang. Byen summer 
de næste mange dage af aktiviteter. Blandt 
andet er der skabt en tradition for, at der er 
jazz –og blues festival i byen, hvortil der er 
gratis adgang til de fleste arrangementer.

Fredericia kommune har i dag ca 50.000 

indbyggere. Som politikreds er Fredericia 
en del af Sydøstjyllands politi, som består af 
lokalstationerne Kolding, Vejle, Horsens, Bil-
lund, Skanderborg og Fredericia. Fredericia 
politigård stod færdig i 1989 og er derfor 
bygget specielt til at huse en politienhed. 
I forbindelse med reformen blev hele den 
øverste etage af politigården ombygget til 
brug for Kriminalteknisk center. 
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Den Historiske Miniby

BAGGRUNDEN
Den historiske Miniby viser Fredericia købstad i 1849 med de lige gader, og 
lave huse omkranset af en grøn vold. Alt, huse, gader, voldanlægget og byens 
areal er genskabt i størrelsesforholdet 1:10 så præcist som muligt.

Der er omkring 750 huse i Minibyen i dag. Seniorer fra Danske Seniorer, Frede-
ricia, borgerne fra Pro Aktiv og kommunale kræfter sørger for drift, vedligehold, 
reparationer og nybyggerier. Hvert år bygges/renoveres omkring 60 huse.

Guiderne i Minibyen fortæller historien om husene og livet for borgerne anno 
1849.

I 1983 besluttede Fredericia kommune at opføre Den historiske Miniby. I respekt 
for det sejrrige udfald den 6. juli 1849 besluttede byrådet, at Den historiske 
Miniby skulle afspejle Fredericia købstad i dette år.

Den historiske Miniby omfatter både Fredericia Fæstning og byen. Voldanlæg-
get blev bygget under Frederik den  III i 1650erne. Voldanlægget omfatter på 
landfronten 7 hele og 2 halve bastioner samt et lavere tenailleværk ud mod 
kysten. Hele voldanlægget kan ses i fuld udstrækning i Den historiske Miniby.

Minibyen er åben fra kl. 10.00 til 14.00 og der betales entre.

Fra Fredericia kommunes webside

Den historiske Miniby viser Fredericia købstad i 1849
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Danske Mestre

VANDREPRÆMIER

Dameklassen DPIF's vandrepræmie udsat i 2006

Herreklassen  Pokalen udgået 2008

HIDTIDIGE VINDERE

Dameklassen (prøvemesterskab år 2000 og 2001)

2000 Lone Wulff Larsen Politigården

2001 Ninette Petersen Politigården

2002 Ulla Lund Nielsen Politigården

2003 Connie Neuks  Lufthavnen

2004 Ulla Lund Nielsen Politigården

2005 Ulla Lund, Nielsen Færdselsafdelingen (ejendom)

2006 Connie Neuks  Politigården

2007 Connie Borgstrøm Politiskolen

2008 Ulla Lund Nielsen København

2009 Connie Borgstrøm København

2010 Merete Dannerfjord Næstved

Herreklassen (prøvemesterskab år 2000 og 2001)

2000 Erich Sønnichsen Haderslev

2001 Lars Jacobsen Politigården

2002 Lars Jacobsen Politigården

2003  Kaj Andersen  Århus

2004 Jørn Høyer Nielsen Viborg

2005  Alf Dannerfjord Politigården

2006  Jørn Høyer Nielsen Viborg

2007  Jørn Høyer Nielsen Viborg (ejendom)

2008  Preben Kristensen København

2009  Lars Jacobsen København

2010 Lars Persson  København
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Bowlingsportens
Etiske Regler

Rygning under spillet er ikke tilladt (bowlinghallen er røgfri område).
 
E – cigaretter er forbudt under spillet.
 
Mad og alkoholiske drikke må ikke indtages under spillet.
 
Hver spiller må maksimalt have 2 kugler i anvendelse under spillet.
 

Når 2 spillere skal begynde på baner, der ligger ved siden af hinanden, har spilleren til 
højre førsteret, for så vidt der er tale om 1. slaget. Spilleren til venstre har førsteret, hvis 
der er tale om 2. slaget.
 

Efter sin afgivelse af kastet træder spilleren tilbage og af tilløbsbanen.
 
Spilleren afventer maskinens afrydning og opsætning af kegler uden for tilløbsbanen.
 
Man træder ikke frem på tilløbsbanen, hvis der står en spiller klar på en af nabobanerne.
 
Usportslig optræden medfører bortvisning fra spillet. Usportslig optræden kan være 
slag eller spark til maskineri eller inventar. Råbende og støjende adfærd, der kan være til 
gene for andre. HUSK det skal være sjovt at spille bowling. Alle skal have en god ople-
velse – også modstanderne.
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Turneringsreglement 
Propositioner for Bowling 

§ 1 Mesterskaberne afvikles individuelt og i par for både damer og herrer

§ 2 Mesterskaberne afvikles som endagsstævne

§ 3 Europæisk spillemåde 
 § 3.1 Alle deltagere spiller indledende 5 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 største samlet keglefald  
  efter spillernes indledende serier (10 serier)
 
 § 3.4 Ved ens keglefald er vinderen det hold, der har flest Strikes, og ved lighed her  
  er vinderen det hold, der har flest Spares. Er der fortsat lighed er vindren det  
  hold, der har den laveste seriedifference

§ 4 Finalespil
 § 4.1 De 16 bedste damer, og de 16 bedste herrer fra indledende runde går  
  til ottendedelsfinalerne
 
 § 4.2 Spillerne indplaceres efter rangering ud fra placering i indledende runde,  
  således at Nr. 1 spiller mod nr. 16
    Nr. 2 mod nr. 15
    Nr. 3 mod nr. 14
    Nr. 4 mod nr. 13
    Nr. 5 mod nr. 12
    Nr. 6 mod nr. 11
    Nr. 7 mod nr. 10
    Nr. 8 mod nr. 9
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 § 4.3 Ottendedelsfinalerne spilles med 1 serie, som kampe, hvor der efter  
  rangeringen fordeles i 2 halvdele, således at fordelingen er som følger:
  Kamp 1 (1-16) Kamp 2 (8-9)
  Kamp 3 (5-12) Kamp 4 (4-13)
  Kamp 5 (3-14) Kamp 6 (6-11)
  Kamp 7 (7-10) Kamp 8 (2-15)
 
 § 4.4 Kvartfinalerne spilles med 1 serie, som kampe:
  Kamp 9 er vinder af kamp 1 mod vinder af kamp 2
  Kamp 10 er vinder af kamp 3 mod vinder af kamp 4
  Kamp 11 er vinder af kamp 5 mod vinder af kamp 6
  Kamp 12 er vinder af kamp 7 mod vinder af kamp 8
 
 § 4.5 Semifinalerne spilles med 1 serie som kampe:
  Kamp 13 er vinder af kamp 9 mod vinder af kamp 10
  Kamp 14 er vinder af kamp 11 mod vinder af kamp 12
 
 § 4.6 Finalen spilles med 1 serie som kamp:
  Kamp 15 er vinder af kamp 13 spiller mod vinder af kamp 14
 
 § 4.7 Er stillingen lige efter 1 serie i finalespillet, spilles rude 9 og 10 om, indtil  
  der er en vinder.
 
 § 4.8 Vinderen af finalen er Dansk Politimester for henholdsvis damer og  
  herrer.

     Vedtaget på HB-møde den 17. november 2011.
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Resultattavler

Bane Navn Forening Resultat Placering

OTTENDEDELSFINALE HERRER – 16 SPILLERE
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Bane Navn Forening Resultat Placering

OTTENDEDELSFINALE DAMER
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Kamp Navn Forening Resultat Placering

9

9

10

10

11

11

12

12

KVARTFINALE HERRER

Kamp Navn Forening Resultat Placering

1

1

2

2

3

3

KVARTFINALE DAMER



23 »

Kamp Navn Forening Resultat Placering

13

13

14

14

SEMIFINALE HERRER

Kamp Navn Forening Resultat Placering

4

4

5

5

SEMIFINALE DAMER

Bane Navn Forening Resultat Placering

FINALE HERRER

Bane Navn Forening Resultat Placering

FINALE DAMER
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Politimester Damer Forening Politimester Herrer Forening

DANSK MESTER - SINGLE

Nr. 2 Damer Forening Nr. 2 Herrer Forening

Nr. 3 Damer Forening Nr. 3 Herrer Forening

Nr. 3 Damer Forening Nr. 3 Herrer Forening

Politimester Damer Forening Politimester Herrer Forening

DANSK MESTER - DOUBLE

Nr. 2 Damer Forening Nr. 2 Herrer Forening
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