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Beretning for Bowling, DAI–Region Hovedstaden for 2019, 2020 og 2021. 
 
Til Idrætsmødet 14. marts 2022.  
 
Så gik der lige et par siden sidste idrætsmøde – og i Bowling i DAI Region Hovedstaden har vi i lighed med 
resten af samfundet/verden været ramt af COVID-19 Pandemien. 
 
Stævner: 
2019-2020: 
Sæsonen blev lukket ned efter stævnet i februar 2020, så vi fik ikke afviklet de sidste 2 stævner og ej heller 
Regionsmesterskabet. 
 
2020-2021: 
Samfundet lukkede lidt op i september-oktober 2020 og vi kunne starte vores idrætsgren igen, dog med 
restriktioner, der betød at vi skulle begrænse antallet af deltagere i hallen på samme tid, hvilket gjorde, at vi 
måtte afholde vore stævner med hold i bobler, så klubberne skulle spille samlet og ved siden af hinanden 
samtidigt med, at starttidspunkterne skulle rykkes, så vi havde 1. start ude af hallen inden 2. start gik i gang. 
Udover, at det var lidt besværligt, så lykkedes det os, trods COVID-19, at komme i gang. Dog kunne vi godt 
mærke på tilslutningen, at der var klubber, der havde medlemmer, som ikke ville spille på de vilkår eller ikke 
havde helbred til at tage risikoen. 
Alt idræt blev lukket ned igen i december 2020, hvorefter sæsonen lukkede helt for os. Vi kom ikke i gang 
igen og derved fik ej heller i den sæson afviklet Regionsmesterskabet. 
 
2021- 2022. 
Her så det ud som om, at pandemien gjorde det muligt at komme i gang igen dog forsat med restriktionerne, 
så som mundbind, når man stod op og bevægede sig rundt i hallen.  
Vi er kommet godt fra start, men det stod hurtigt klart, at en del klubber havde mistet medlemmer og en del 
af de mindre klubber, havde måtte lukke ned, hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt har afviklet 6 
stævner, hvor der kun har været et sted mellem 16 til 18 hold tilmeldt, hvilket er en væsentlig nedgang.  
Som konsekvens af den lavere tilslutning, har vi besluttet kun at udbyde 2 starter. Vi har stadig 2 stævner 
tilbage og Regionsmesterskabet, men vi fornemmer, at der er ved at komme lidt flere medlemmer retur til 
klubberne og fornemmer en lille stigning af hold til stævne 7 den 20.3.22.   
 
DAI Forbundsmesterskaber. 
Det er forsat sådan uanset pandemi eller ej, så er vi kun 2 ud af de 5 regioner i DAI, der spiller bowling. For 
at kunne afvikle DAI forbundsmesterskaber, skal der være mindst 3 aktive regioner. Men grundet pandemien 
har det ikke været muligt i 2 år at arbejde på at få den 3. region op at køre med bowling. Det er dog sådan, at 
region Syddanmark gerne vil i gang med at starte bowling aktiviteter op og vi i Hovedstaden har lover, at 
være behjælpelig. Dette vender jeg tilbage til under fremtidigt arbejde. 
 
Regionsmesterskaber 
Som jeg tidligere har skrevet, så er der ikke afviklet Regionsmesterskabet siden 2019, så det bliver en stor 
dag, når vi skal spille det her i maj 2022. Det vender jeg også tilbage til. 
 
Idrætsforum 
Idrætsforum er det organ, hvor de respektive idrætter mødes og træffer beslutninger om hvem, der afholder 
mesterskaber, ændringer i mesterskabsregler m.m. På det første Idrætsforum efter kongressen, vælger 
idrætsgrenene en Landsformand, som har kontakt til forbundet. Da bowling siden 2018 kun har været aktiv i 
2 regioner – har bowling ikke et landsudvalg.  
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Hjemmeside 
Er under løbende udvikling i takt med behov og muligheder. Hjemmesiden bliver efterhånden brugt flittigt 
og er godt besøgt, hvilket vi er glade for. Det er en nem måde at kommunikere informationer ud på. Alle 
klubber benytter sig også af online-tilmeldingen til stævnerne og NEM betaling, hvilket er vort indtryk 
fungerer fint. 
 
Økonomi 
Økonomien hænger OK sammen. Der vil komme en orientering senere på dette møde. Vi har stadig midler, 
som vi har fået sponseret til udviklingen af vores idrætsgren. Der har som sagt ikke været de store 
muligheder de sidste 2 år for at tænke nyt, da pandemien også her satte sig tungt på den del. 
 
Sponsorer 
Bowling har nogle faste sponsorer, som bidrager til præmierne, der uddeles ved stævnerne. Vi siger mange 
tak til Gastech Energi og Glostrup Bowling Center. Derudover er der en del virksomheder, der indimellem 
donerer gevinster til lotteri - selvfølgelig også en tak til dem. 
 
Fremtidigt arbejde 
Bowling i DAI på landsplan er under stort pres, men på trods af, at vi har set en stor nedgang i Region 
Hovedstaden, er vi den Region, hvor bowling fungerer bedst. 
Nedgangen er både i de enkelte klubber, hvor medlemmer er faldet fra af flere årsager, men der er ingen tvivl 
om, at pandemien ikke har været godt for vores medlemsklubber. Nu står de enkelte klubber og har et stort 
stykke arbejde i at rekruttere nye medlemmer, hvilket ikke er så lige til, men vi håber på, at flere får 
mulighed for at dyrke vores idræt, som jo både er sjov, men også hyggelig og ganske seriøs. 
 
DAI-forbundet har haft et idrætspolitisk mål i 2021, at få flere fra ”Idræt for Sindet” til at deltage i de almene 
idrætsgrenes tilbud, Det har vi selvfølgelig også i bowling været optaget af, men igen var 2021 ikke et år, 
hvor vi kunne en masse, så nu er vi der, hvor vi har tilbudt et instruktørkursus for 3 klubber, der spiller 
bowling i ”Idræts for Sindet” regi. Vi håber dér at kunne bidrage til at uddanne instruktører og præsentere 
dem for vores aktiviteter omkring bowling i Regionen og derved håbe, at få et par hold derfra til at deltage i 
vores arrangementerne. Selve kurset er den 27.3 i Grøndalscenteret, hvor flere af klubberne træner. 
 
Noget af det sidste jeg vil sige noget om, er vores Regionmesterskaber. Som konsekvens af, at vi har haft den 
store nedgang i hold tilmeldingen til vores stævner, vil vi år gå bort fra at afvikle Regionsmesterskaberne 
over 2 dage, hvor vi spillede hold om lørdagen og individuel om søndagen med efterfølgende 
præmieoverrækkelse om søndagen, til at afvikle det over kun en dag. Det er i år planlagt til søndag den 22. 
maj.  
Vi spiller holdturneringen, der samtidig for den enkelte spiller, også gælder som det individuelle resultat. Nu 
prøver vi det og må så efterfølgende evaluere på det og måske vende tilbage til den tidligere model. 
 
Så er der kun at sige, at vi arbejder på en tur til Bornholm den 10 til 12 juni 2022, som en hyggetur, når vi nu 
ikke kommer rundt i landet og spiller forbundsmesterskaber. Målet er at få nogle af vores medlemmer med 
på en tur, hvor vi hygger os og spiller bowling mod bornholmsklubber og samtidig giver vi de bornholmske 
klubber et indblik i vores DAI-bowling aktiviteter. Bornholm er en del af region Hovedstaden, men ikke 
deltager i vores aktiviteter. Der kommer mere ud om selve turen og prisen, når vi har de sidste brikker på 
plads. 
 
Det var orden fra mig. Håber på en god debat om vores aktiviteter og idrætsgren. 
 
  
 
 
Pia Bah, formand 
Bowling DAI Region Hovedstaden 


