
Kære idrætsklubber

Dansk Døve-Idrætsforbund kan hermed udskrive et officielt danmarksmesterskab: DM i
Bowling 2022 for døve.

Dato: Lørdag den 19. marts og søndag den 20. marts 2022
Starttid: Lørdag kl. 13.00 – 16.00 og søndag kl. 10.00 – 15.00
Sted: Bowlerneshal – Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV

Der inviteres til officielt danmarksmesterskab i bowling både double og single. DDI har
påtaget sig ansvaret for arrangementet i samarbejde med Bowlerneshal – Grøndal og
byder jer velkommen til København.

Bestemmelserne omkring turneringen

DDI’s reglement vedr. overholdelse af høregrænse og at der ikke må benyttes anvendelse
af høreapparat/CI gælder til turneringen, samt det er et krav at deltagerne skal være
medlem af en bowlingafdeling i en medlemsklub under DDI.

Der skal spilles i reglementeret klubtrøjer.

Olieprofil bliver offentliggjort på mail til klubberne fredag den 11. marts

Programmet for arrangementet

Lørdag den 19. marts
Kl. 12.00 - 12.45 Ankomst og registrering
Kl. 13.00 - 16.00 DM i bowling - Double (6 serier) både for herrer og damer

Husk at spise frokost før DM starter om lørdagen.

Søndag den 20. marts
Kl. 09.00 - 09.45 Ankomst og registrering
Kl. 10.00 - 12.45 DM i bowling - Single, Indledende runde (6 serier) både for herrer og
damer
Kl. 12.45 - 13.20 Pause
Kl. 13.20 - 14.15 Semifinale
Kl. 14.15 - 15.00 Finale
Kl. 15.15 - 15.30 Medaljeuddeling
Kl. 15.30 - 16.00 Afslutning og afrejse
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INVITATION TIL DM I BOWLING - 2022

Den 19. januar 2022 



Tilmelding
Det er kun klubber som kan tilmelde spillere til officielt DM i bowling. Klubberne skal sørge
for at sende udfyldt tilmeldingsskema (findes på næste side) til DDI's idrætsleder i
bowling, Kristin Martinsen, på mail: kma@deafsport.dk 

Sidste frist for tilmelding til DM er den 1. marts 2022.

Startret for DM-arrangementet
Hvis din klub har modtaget et nyt medlem, så skal der tjekkes op på om vedkommende har
audiogram på plads, og dermed har startret indenfor bowling. Fristen for at tilmelde et nyt
medlem hos DDI, der vil deltage til DM er senest 15. februar 2022. Det kan ske ved at
sende en mail med informationer til André Kobberholm på mail ak@deafsport.dk, det
gælder også hvis I har spørgsmål til startret eller lignede. 

Pris
300 kr. pr person for deltagelse til DM i single.
600 kr. pr par for deltagelse til DM i double. 

Når DDI har modtaget tilmeldinger, så sender DDI en faktura til klubben sammen med
oplysninger om hvordan og hvornår fristen er for indbetalingen.

Overnatning
Reservation / betaling af overnatning skal selv foretages af deltagerne eller klubberne. 

Kontakt
Eventuelle spørgsmål kan rettes pr. mail til Idrætslederen, Kristin Martinsen, på
kma@deafsport.dk 

 
  
* Ret til ændringer forbeholdes. Eventuelle ændringer meddeles ved udsendelse af mail og på hjemmesiden. *

Kristin Martinsen
Idrætsleder for bowling
kma@deafsport.dk

Venlig hilsen

mailto:ak@deafsport.dk
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+45 2990 9113 
ddi@deafsport.dk 
www.deafsport.dk 

Tilmeldingsskema 

 
Klubbens navn: ……………………………………………………………. 
 
Kontaktperson:…………………………………………………………….. 
 
E-mail:……………………………………………………………………….. 
 

Lørdag den 19. marts 2022 – DM for double 
 
Damer: 

1 a) b) 
2 a) b) 
3 a) b) 

 
Herrer: 

1 a) b) 
2 a) b) 
3 a) b) 

 
Søndag den 20. marts 2022 – DM for single 

Damer: 
1  
2  
3  
4  
5  
6  

 
Herrer: 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
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