
KLUBAFTEN / TRÆNING
Hver tirsdag - træning i Århus Bowlinghal.

Ungdomsspillere træner tirsdage fra 17 - 18 
Seniorer fra 18 - 19 og fra 19 - 20
man træner 1 time 3- til 4 serier.

Derefter går vi i klublokalet og hygger os.
På klubaftenen vil der blive givet meddelel-
ser om kampe, hvem der er på de forskellige 
hold, samt evt. øvrige meddelelser fra besty-
relsen.

Der bliver snakket og hygget resten af afte-
nen, over en øl eller vand, der kan købes i 
klubben.

Festudvalget laver bankospil i klublokalet et 
par gange om året.

KLUBAKTIVITETER

Til Mortensaften arrangeres der en handicap-
turnering, hvor der bowles om mortensænder 
og flasker. Der gives handicap udregnet efter 
klubsnit.

I foråret afholdes der klubmesterskab.
Den der laver flest kegler bliver klubmester. 
Desuden er der en handicapturnering, således 
at de knap så "drevne" spillere også har chan-
cen for at vinde noget.
Der kæmpes også om en parpokal (ægtepar 
el. samlever).

Klubbens festudvalg laver også forskellige 
aktiviteter i løbes af en sæson.

Sæsonen slutter i maj / juni måned med en 
klubfest.

SPIL / KAMPE
Der bliver spillet kampe lørdag eller søndag 
i Bowlinghallerne, og der bliver spillet på 
Amerikansk spillemåde, det vil sige man er 4 
spillere, 2 på hver bane, og så spiller man 1. 
rude på 1. bane og 2. rude på 2. bane, 3. rude 
på 1. bane, 4. rude på 2. bane osv.. Det vil 
sige man skifter hele serien igennem mellem 
de 2 baner.

I 1.og 2. division spilles der 6 serier, i Jylland 
Fyn serien spilles der 4 serier AM med 6 da-
mer /herrer på hvert hold, i Open række samt 
mix hold spilles der 4 serier Am.
I puljekampe spilles der som regel 5 serier 
AM.

Der spilles i godkendt klubdragt, der for 
damernes vedkommende er sorte bukser / 
nederdele og grønne bluser. Herrerne spiller i 
sorte bukser og klubtrøjer.
Ungdom spiller i klubtrøjer.

Når sæsonen begynder i august måned, bliver 
der udgivet en turneringsplan, hvori alle kam-
pe står angivet med tid og sted. Der mødes op 
½ time før hver kamp.

I nogle stævner bliver der spillet på Europæisk 
spillemåde, det vil sige, at man er 2 spillere 
på een bane, og der spilles en hel serie på 
denne bane, før der skiftes til næste bane.

BOWLINGKLUBBEN PUDS
Vi er en bowlingklub i Århus Bowlinghal og  
vil gerne byde dig velkommen som ungdoms-
bowler eller seniorbowler.

Vi kan tilbyde dig en gratis prøvetime, og 
derefter vil du forhåbentlig få nogle glade og 
sportslige dejlige timer sammen med klub-
bens øvrige medlemmer.

Vi vil her give dig en lille orientering om klub-
bens opbygning og øvrige funktioner.

STIFTELSE
Bowlingklubben Puds er stiftet i 1968, og der 
er stadig aktive bowlere der har været med 
fra begyndelsen, både som menige spillere og 
som bestyrelsesmedlemmer.

ORGANISATIONSOPBYGNING
Som medlem af Puds er du samtidig medlem 
af Danmarks Bowling Forbund
og Danmarks Idræts Forbund.

Organisationen er opbygget som følger:

Danmarks Idræts Forbund - DIF
Danmarks Bowling Forbund - DBwU og DBwF
Bowlingklubben Puds (+ andre klubber)
Bestyrelsen
Medlemmerne

BOWLING ...SÅ DET PUDS

BOWLING ...SÅ DET PUDS

BOWLING ...SÅ DET PUDS



KONTINGENT
Ungdom indtil 18 år. kr. 550,- pr. ½ år.
Seniorer fra 18 - 25 år. kr. 160,- pr. måned
Seniorer over 25 år. kr. 260,- pr. måned
Passive med licens. kr.  85,- pr. måned
Passive uden licens kr.  25,- pr. måned

Kontingent betales til kasseren kontant, eller 
via bank, senest den 10. i hver måned.
Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel, 
ifølge klublovene.

HUSK!!
Husk, at meddele senior eller ungdomsleder 
resultaterne, når du har deltaget i forskellige 
stævner, udover turneringen.
Resultatet skal bruges til snitlister.

Husk, at betale kontingent til tiden...

SPONSOR
For at billiggøre vores sport, vil vi gerne have 
sponsorer til at give os støtte. Det kan være i 
form af tøj, rabat eller kontanter.
Vore sponsorer kan få deres navn på vores 
spilledragt og hjemmeside.
Du er meget velkommen til at skaffe klubben 
en ny sponsor.

KLUBBENS BESTYRELSE
Formand:
Jørgen Lind Tlf. 40 62 90 47 

Næstformand: 
Michael Moesgaard

Kasserer:
Joan Lindebjerg

Sekretær:
Helle Nielsen

Seniorleder:
Charlotte Lind

Ungdomsleder:
Steffen Lindebjerg

Suppleant:
Inge Vestergaard

Bilagskontrollanter:
Jørgen Lorentsen og Jørgen Andersen

Bilagskontrollantsuppleant:
Bent Grølsted

Se flere kontaktoplysninger på www.puds.dk

STÅENDE UDVALG
Festudvalg:
Jørgen Lorentsen, Lise Møller, Inge Vesterga-
ard og Joan Lindebjerg

Stævneudvalg:
Lars Grølsted, Leif Nielsen, Bent Grølsted og 
Sonja Nielsen

bowlingklubben puds

www.puds.dk 
Træning og hjemmebane:
ÅRHus bowlingHAl

eCkeRsbeRgsgAde 13
8000 ÅRHus C

Tlf.: 8612 5200
www.aarhusbowlinghal.dk

April 2018 - Lorentsen BOWLING ...SÅ DET PUDS

BOWLING ...SÅ DET PUDS

BOWLING ...SÅ DET PUDS

BO
W

LIN
GKLUBBEN

A A R H U S


