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Bowls

Fælles kraft. Din styrke.



Hvad er bowls?

Bowls er et spil, hvor målet er at rulle en skævt vægtet 

eller lidt asymmetrisk kugle, kaldet bowls, tættest på en 

noget mindre hvid eller gul kugle kaldet Jack.

Bowls er blevet udtænkt som en mindre udgave af det 

store indendørs bowls, og er netop designet til at spilles i 

små haller, forsamlingshuse og gymnastiksale.

Formålet med spillet er at placere sin kugle tættere på 

Jack end modstanderne. Spillet spilles på et tæppe, der 

er ca. 13 meter langt og 2 meter bredt.

De 8 kugler i 2 farver, oftest brun og sort, er ca. 10

centimeter i diameter.

På midten af tæppet er der en forhindring, en centerblok,

der skal spilles udenom.

Tæppet er opmærket ens i begge ender, så der spilles 

frem og tilbage. Alle bruger den samme slags kugler, 

dette fjerner behovet for, at spillerne selv skal købe 

udstyr, og gør det til en forholdsvis billig sport at tage op.

Tæpperne er fremstillet, så de kan rulles og opbevares 

let.

Alle kan deltage i spillet uanset alder og evt. handicap.
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Mangler I hjælp til opstart? 

Introduktion

Idrætsledelsen i DGI Bowls kommer gerne ud til jer og

introducerer spillet. Vi kommer minimum 2 personer og vi

medbringer spil.

Pris: 3 timer: 500 kr. + kørsel

3 timers regelgennemgang

Idrætsledelsen i DGI Bowls afholder regelgennemgang 

med jer. I har spillet, stedet og deltagerne, så sørger vi for 

alt regelmateriale.

Stævneplanlægning

Ønsker I hjælp til stævneplanlægning, så kontakt os.

Afvikling af stævner

Idrætsledelsen i DGI Bowls afholder gerne stævner i

samarbejde med lokalforeninger.

Er jeres lokalforening interesseret så kontakt:

Karen Damborg tlf. 26 35 90 69

Birte Ahle tlf. 20 46 85 30

Ingelise Andersen tlf. 26 36 12 14

Poul Nielsen tlf. 51 91 90 69

Jørgen Grud Stefansen tlf. 61 34 81 76
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Se mere på dgi.dk/bowls

Salg af bowls-sæt

Indholder:

1 opmærket tæppe

16 bowlskugler i opbevaringskasse

1 Jack

1 centerblok

1 kridt-spray

1 fodmåtte

4 fendere

1 sæt regler

1 point-tavle med scorekort.

Pris:

DGI-medlemmer: 6200 kr. + levering

Ikke DGI—medlemmer: 7200 kr. + 

levering

Henvendelse skal ske til DGI 

Vestjylland Holstebroegnen:

Karen Damborg

Majsvænget 14, 7500 Holstebro

Mobil: 26359069

mail: karen.damborg@mvb.net 
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