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Forord
Hård konkurrence på den sjove måde. Bowling i DAI er kendetegnet 
ved, at medlemmerne altid konkurrerer mod andre på samme niveau 
som dem selv. Det er vigtigt, at alle spillere har oplevelsen af at kunne 
være med, hvorfor vi strukturer vores turnering således, at det er den 
enkeltes snit, der er afgørende for, hvem man dyster imod.

I DAI vægtes det sociale højt! Mange af vores turneringer kombineres 
med fællesarrangementer, hvor spillere lærer hinanden at kende uden 
for de bonede bowlinggulve. På den måde er de hyggelige stunder 
efter sidste kegle ligeså vigtige som strikes’ene på banen. 

Mit håb er at mange vil slutte op om vores måde at spille bowling på. 
Det skal både være udfordrende og hyggeligt at spille bowling i DAI og 
jo flere vi er til turneringerne - jo sjovere er det! 
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• DAI tilbyder bowlingturneringer og stævner i hele landet og de 
afvikles fra august til juni, med lidt variationer i de enkelte regio-
ner. 

• Der afholdes DAI-mesterskab hvert år i maj måned, når turnerin-
gerne er færdigspillet. Her findes en DAI-mester for hold og en 
individuel DAI-mester for henholdsvis damer og herrer.

• Der afholdes åbent DAI-landstævne hvert år i oktober eller  
november. Alle DAI’ere er velkomne til at deltage!

• Der spilles forskelligt i de respektive regioner. I nogle regioner spil-
les der to-mands hold og i andre regioner spilles der med hold á 3 og 
4 personer. Læs mere på de regionale hjemmesider, der findes via 
www.dai-sport.dk.

FAKTA OM BOWLINGTURNERINGEN I DAI
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• Gratis instruktørkursus 
(Kurset afholdes lokalt i foreningen – varighed 3 timer)

• Mulighed for prøve-deltagelse i regionens stævneturnering 
(Se pris og spilledage på DAI’s regionale hjemmesider)

STARTPAKKE TIL NYE FORENINGER
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Niveau og 11. runde
DAI inddeler spillerne i rækker i forhold til snit fra stævneturnerin-
gerne. Aktuelle snit og snit-grænser kan ses på de enkelte regioners 
hjemmesider. Man dyster altid mod modstandere på sammen niveau i 
jævnbyrdige kampe. Man kan blive DAI-mester for hold og individuelt 
indenfor herrer og damer.

I DAI lægger vi vægt på, at bowling er mere, end hvor mange point 
skærmen viser. Bowling er ligeså meget de gode grin bagefter og de 
nye venskaber, som opstår i bowling-hallen. Derfor bliver du ikke bare 
bedre til at bowle i DAI’s foreninger – du får også gode oplevelser med 
mennesker, der deler din interesse.
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DAI tilbyder
Bowling-instruktionskurser til foreninger, hvor der både gives teoretisk 
og praktisk indføring i bowling. Reglerne gennemgåes på kurserne og 
kan downloades på www.dai-sport.dk

Som DAI-forening kan du få gratis konsulenthjælp til:
• Foreningsudvikling
• Støtte i forhold til lokale-aftaler
• Orienteringsmøder om turnering mv,
 
Foreningen kan altså blive en del af fællesskabet i DAI og få hjælp med 
bowlingen. Det koster kun 600 kr. om året for hele foreningen.



Om DAI
Dansk Arbejder Idrætsforbund er 
et af de største specialforbund 
under Danmarks Idrætsforbund.  
Forbundet tilbyder en lang række 
idrætsgrene, herunder bowling, og 
lægger samtidigt stor vægt på det 
sociale. Du kan læse mere om DAI 
på hjemmesiden:
www.dai-sport.dk

Kontakt
Har du yderligere spørgsmål er du 
velkommen til at kontakte formand for 
DAI’s Bowlingudvalg: 
Pia Bah 
Tlf.: 24844326 
E-mail: bah@pc-ven.dk

Du kan også se mere information på 
forbundets og regionernes hjemmesi-
der her: 
www.dai-sport.dk
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