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1. INTRODUKTION 

Denne håndbog er en del af projektet “CArpet bowls foR everyonE/CARE”, Erasmus+ Sports 

Program. Håndbogen er designet til at fremme Carpet Bowls, som er et egnet spil for mennesker i 

alle aldre og dermed medvirkende til at involvere et stigende antal personer i sundhedsfremmende 

fysisk aktivitet. Sporten kan også bruges som et led i at fremme samarbejdet mellem mennesker fra 

forskellige generationer.  

 

Gode grunde til at spille Carpet Bowls: 

- Motiverer til sjov fysisk aktivitet. 

- Det er en social aktivitet, som alle kan deltage i: Hovedformålet er socialisering og sporten er 

egnet til alle aldersgrupper. 

- Du kan spille stående, siddende eller knælende.  

- Det er en aktivitet, hvor du går ca. 2000 skridt på en to-timers periode.  

- Sporten stimulerer balance, koordination og koncentrationsevnen. 

- Fysisk aktivitet og social interaktion er to gode sundhedsmæssige effekter du får, ved at spille 

Carpet Bowls.  

 

 

2. MÅL & FORMÅL MED HÅNDBOGEN: VEJLEDNING, KONTINUITET & GOD 

KOMMUNIKATION.  
Håndbogen for Carpet Bowls er udviklet for at opnå følgende mål:  

- At udbrede kendskabet og sprede information om Carpet Bowls, herunder spillets regler og 

etikette.  

- Håndbogen kan både anvendes som manual og et instruerende værktøj for spillere.  

 

3. GENERAL INFORMATION  

Projekt “CArpet bowls foR everyonE / CARE” Grant Agreement Number: 622461-EPP-

1-2020-1-LV-SPO-SSCP er et europæisk projekt udviklet inden for rammerne af ERASMUS 

+ SPORT program action Small Collaborative Partnerships.  

 

Projektet involverer partnere fra fem lande.  

 

Projektleder for projektet er Kekava Municipality Sport Agency (Latvia). 

https://sports.kekava.lv/sa/ 

Adresse: Kekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, 

“Bultas”, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2123 

Telefon: +371 26410552 

E-mail: sports@kekava.lv 

 

De fire partnerorganisationer er:  

 

Nilüfer Municipality   

www.nilufer.bel.tr 

Adresse: Ihsaniye Mah. Cumhuriyet Meydani 2a 2b Block 

Telefon: +90 224 444 16 03 

E-mail: nim@nilufer.bel.tr 

 

  

https://sports.kekava.lv/sa/
mailto:sports@kekava.lv
http://www.nilufer.bel.tr/
mailto:nim@nilufer.bel.tr
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Soc.Cons. Mista a r.l. Rocca di Cerere Geopark 

https://www.roccadicerere.eu/ 

Adresse: Via Vulturo, Enna, Italy, Sicily, 34, 94100 

Telefon: +39 935 504717 

E-mail: info@roccadicerere.eu 

 

DGI VESTJYLLAND 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-vestjylland 

Adresse: Tingvej 5, 7500 Ulfborg, Denmark 

Telefon: +45 79404250 

E-mail: vestjylland@dgi.dk 

 

The Norwegian Carpet Bowls Federation / Norges Carpet Bowls Forbund 

Adresse: Sundbyveien 293, 1821 Spydeberg, Norway 

Telefon: +47 905 72 189 Leif Hamberg 

Telefon: +47 900 87 073 Gunnar Hjorthaug 

E-mail: leifhamberg@hotmail.com 

 
4. LOKAL HISTORIE OM CARPET BOWLS  
4.1. Historien om Bowls i Danmark (af Karen Damborg) 

 

For ca. 30 år siden startede en skotte en Short Mat Bowls klub. Denne klub eksisterer stadig i dag 

med omkring 60 medlemmer.  

 

I 2007 besøgte DGI Vestjylland Holstebroegnens Internationale Udvalg Skotland, hvor de så spillet; 

Carpet Bowls. De tog et sæt med til Danmark. I 2009 besøgte de igen Skotland og købte endnu et sæt 

og inviterede en gruppe til at komme og hjælpe dem med at starte bowls i Danmark. Den første dag 

var d. 11. november 2009. Det blev med det samme en stor succes og 3 uger senere var den skotske 

gruppe på besøg i Danmark igen, hvor det første seminar blev afholdt. På blot 2½ år var der omkring 

110 steder der havde bowlssæt til rådighed, og i november 2019 var der 530 sæt til rådig i hele landet. 

I dag er der mere end 600 bowlssæt i brug ude i det danske land. Bowlsspillerne i Danmark startede 

blot som en lille gruppe, men er i dag en officiel del af DGI med eget budget, regler, mv.  

 

I engelsktalende lande er ”Bowling” blot en fællesbetegnelse for spil, der spilles med en ”bowl”. Det 

der er mest kendt som ”Bowling” er Bowling med 10 kegler. Det vi kalder Bowls er faktisk et noget 

anderledes spil. Udendørs Bowls kaldes nogle steder ”Crown Bowls” (her er der forhindringer på 

banen).  

Lawn Bowls er Indendørs Bowls spillet på en bane på 30-32 m i længden og ca. 4 m i bredden. Her 

spilles med bowls i forskellige størrelser, afhængigt af hvad du som spiller foretrækker (jo større 

bowls, jo tungere er de). Indendørs Bowls er ligesom Lawn Bowls, bare indendørs.  

Carpet Bowls er egentligt blot Bowls spillet på et tæppe. Der er forskellige typer af Carpet Bowls-

spillet. Short Mat Carpet Bowls spilles på en bane på ca. 13 m i længden og 2 m i bredden.  

Det vi kalder Bowls i Danmark er Carpet Bowls spillet med skævt vægtede bowls – alle i samme 

størrelse og vægt. Skotsk Carpet Bowls er spillet med lige vægtede bowls og er et helt anderledes 

spil.   

 
4.2. Carpet Bowls en populær gammel traditionel sport – En kort historie fra Norge (af 

Gunnar Hjorthaug) 

Carpet Bowls er en gammel traditionel engelsk sport fra 1294 og er nu spillet i næsten hele verden. 

Det er særligt populært i lande som Canada, Australien, New Zealand, England, Sverige og Norge. I 

https://www.roccadicerere.eu/
mailto:info@roccadicerere.eu
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-vestjylland
mailto:leifhamberg@hotmail.com
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Skotland og Danmark spilles en anden variant af sporten – nemlig Short Mat Bowls, som er vældigt 

populært der.  

Selvom spillet spilles i store dele af verden, er der ingen regler, der er accepteret af alle lande. Næsten 

alle lande har deres eget sæt regler. Selv New Zealand og Australien, som spiller mod hinanden på et 

internationalt niveau, har forskellige regler. Sverige og Norge har valgt at acceptere de engelske regler 

(English Carpet Bowls) fra English Carpet Bowls Association (ECBA).  

I 2010 startede man med at spilles Carpet Bowls i Norge.  

I 2011 var man i Norge med i projektet ”Sunde seniorer i Østfold” som inkluderede Carpet Bowls 

som en af de mange aktiviteter i projektet.  

I 2013 blev Carpet Bowls accepteret som en sport, der fremmer folkesundheden – inspireret af 

England (Chesterfield Bowling Club) 

 

I 2016 blev Norsk Carpet Bowls Forbund (NCBF) etableret, og der spilles med de engelske regler fra 

ECBA. Carpet Bowls er designet og særligt velegnet til at blive spillet i små haller, gange og lignende. 

Målet med spillet er det samme som andre bowling discipliner, hvor det gælder om at få din kugle 

tættere på Jack end din modstander. 

 

Sporten spilles på en bane på omkring 30 fod med en bredde på 6 fod. Der spilles med skævt vægtede 

bowls på 4 tommer i diameteren. I midten af banen er der en 18 tommer blok. Når du skal kaste dine 

bowls, skal du stå på det dertil indrettede område. Dette bevirker, at der undgås, at spillet går i stå, 

fordi kuglerne bowles for hård og blokken i midten er også med til at skabe et mere interessant og 

teknisk svært spil. Alle spillere deles om udstyret, og derfor er der ikke behov for at købe eget udstyr. 

Dette gør sporten relativt billig at igangsætte. Banerne er lavet således, at de kan rulles og let kan 

opbevares.  

 

Et andet vigtig aspekt er, at sporten er for alle. Både for kvinder, mænd, børn i alle andre, personer 

med handicaps, mv – alle kan få en oplevelse af at konkurrere på lige fod i alle aspekter af spillet. 

Der er flere lande der har spillere som sidder i kørestol. Dette gør at spillet i høj grad kan kategoriseres 

som en ”Sport for alle”.  

Spillere fra Sverige og Norge har besøgt ECBA turneringer flere gange i England for at lære at spille. 

Spillere fra Danmark har været i Skotland og er blevet inspireret til at spille Short Mat Carpet Bowls 

efter deres regler.  

Interessen for sporten kommer fra anerkendelsen af at populationens aldersgennemsnit er stigende, 

og at det er nødvendigt at skabe muligheder for at være mere aktive på trods af dette. I New Zealand 

og Canada ser de også, at unge mennesker deltager i sporten. Det er en sport med en lav barriere, alle 

kan tage del i spillet og banerne kan rulles ud stort set alle steder. Det sociale netværk er også særligt 

vigtigt for denne sport.  

I 2016 blev European Carpet Bowls Federation etableret. Muligheden for deltagelse i nationale 

turneringer vil bevirke at besøgende får mulighed for at se spillet – også på et konkurrencemæssigt 

plan.  

I 2018 blev der afholdt møde med European Carpet Bowls Federation på Potters Resort d. 14. maj. 

Norge vil herefter tage kontakt til de Baltiske lande i forhold til at starte Carpet Bowls i disse lande.  
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I 2019 besøgte en gruppe fra kommunen Kekava (Letland) Carpet Bowls klubberne i Norge.  

I 2021 blev EU-projektet CARE startet i Letland, hvor målet var at udbrede kendskabet til Bowls i 

Letland, Italien og Tyrkiet med Norge og Danmark som konsulenter. 

5. FORMÅL – VISION  

Fysisk aktivitet og socialisering fremmer glæden ved deltagelse i sport og den generelle 

folkesundhed. Deltagelsen i fysisk aktivitet er et godt værktøj til at fremme dannelsen – både i 

formelle og uformelle situationer. Fysisk aktivitet udvikler livsfærdigheder som hjælper til at opnå 

succes – f.eks. professionelt, igennem frivilligt arbejde, ledelse, bestyrelsesarbejde, mv. Det er også 

med til at facilitere overførslen af viden, erfaringer og kulturel arv mellem generationer eller mellem 

personer med forskellige baggrunde. Det er længe bevist, at fysisk aktivitet kan udvikle og påvirke 

personers intelligens, individualitet og følelser, hvilket kan være med til at forme hele personen. 

Fysisk aktivitet er vigtigt fordi det bidrager til kognitiv, fysisk, social og emotionel velvære for både 

børn, unge og voksne.  

Carpet Bowls er en sundhedsfremmende sport, der kombinerer fysisk aktivitet og socialt netværk. 

Det giver personer i alle aldre mulighed for at have det sjovt og være aktiv. Dette vil derfor også 

forbedre deres livskvalitet og hjælpe til at undgå en stigning af sundhedsøkonomiske udgifter både 

for enkeltpersoner, men også for sundhedssystemet.  

Carpet Bowls er en attraktiv sport for alle – ikke kun seniorer. Carpet Bowls er en sport der kan forene 

forskellige sociale grupper – seniorer, personer med forskellige handicaps, unge, mænd og kvinder. 

Dette spil opfordrer til social inklusion, interkulturel dialog, forståelse, social integration og respekt 

for andre gennem sport. Når de specifikke behov og en situation med underrepræsenterede grupper 

skal adresseres, er fysisk aktivitet et godt værktøj til at sikre ligestilling, samt i kampen mod 

stereotyper og diskrimination.  

 

Carpet Bowls giver forældre en god mulighed for at bruge deres fritid aktivt sammen med deres børn. 

Det kan ske gennem forskellige spil, men Bowls er særligt egnet pga. sportens struktur, og de krævede 

fysiske kompetencer. Spillet giver mulighed for at lære at være kreativ og selvstændig, at udvikle 

fysiske kompetencer og følelsesmæssig modstandskraft. Aktive forældre har aktive børn. Et sundt 

samfund er en fordel for hvilken som helst økonomi. Den største Carpet Bowls fordel i forhold til at 

fremme en sund livsstil er sportens tilgængelig for alle, fordi reglerne er simple.  

 

Carpet Bowls fremmer og udbreder EU-standarderne for fysisk aktivitet ved at respektere ligeværd 

og fair play, ved at involvere specifikke målgrupper; familier med børn, voksne, seniorer, personer 

med handicap – uanfægtet hvilket køn vedkommende måtte have. Sporten fremmer også sociale 

muligheder for enlige i samfundet ved at involvere dem i sporten og en sundere livsstil.  
 

6. REGLER & UDSTYR 

Der er i øjeblikket fire typer af Bowls-spil og nedenfor finder du de forskellige tilhørende forbund:   

 

Carpet Bowls 

Carpet Bowls spilles primært i England og Norge.  

England: http://www.englishcarpetbowls.com 

Norge: https://bowlsnorge.no/    https://www.facebook.com/bowlsnorge 

 
 Reglerne for Carpet Bowls:  https://bowlsnorge.no/wp-content/uploads/2018/09/English-

Carpet-Bowls-Association.pdf 

 

  

http://www.englishcarpetbowls.com/
https://bowlsnorge.no/
https://www.facebook.com/bowlsnorge
https://bowlsnorge.no/wp-content/uploads/2018/09/English-Carpet-Bowls-Association.pdf
https://bowlsnorge.no/wp-content/uploads/2018/09/English-Carpet-Bowls-Association.pdf
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Short Mat Bowls 

Short Mat Bowls spilles i Skotland, England, Norge, Danmark og andre lande.  

 

England: http://www.esmba.co.uk/ 

Skotland:  https://scottishsmbf.wixsite.com/home 

New Zealand: https://www.nzindoorbowls.co.nz 

Norge: https://www.bowlsnorway.com/   https://www.facebook.com/BowlsNorway 

Danmark: https://www.dgi.dk/bowls/bowls/se-hvor-du-kan-spille-bowls   

https://bowls.dk 

Sverige: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063494167511 

 

Spillets regler er forskellige fra Carpet Bowls, som anført ovenfor. Reglerne for Short Mat er baseret 

på reglerne fra Skotland. I Danmark bruges de samme bowls som i Carpet Bowls. Normalt bruges 

ellers tungere bowls, når der spilles Short Mat i Skotland. Tæpperne er også forskellige både i 

længden og i forhold til markeringerne herpå.  

 

 Reglerne for Short Mat Bowls: https://scottishsmbf.wixsite.com/home/rules 

 

Indendørs Bowls 

Tæppet skal være ca. 6,7 m lang og 1,8 m bred.  

New Zealand: https://www.nzindoorbowls.co.nz 

 

 Regler https://www.nzindoorbowls.co.nz/files/3825_20220216160826-1644980906.pdf 

 

Indendørs Bowls England: http://www.eiba.co.uk 

 

 Regler: http://www.eiba.co.uk/championship-rules/fantastic-5-rules.pdf 

 
Long Bowls 

Long Bowls spilles sjældent og derfor medtages reglerne herfor ikke i dette projekt.  

 
Grundlæggende oplysninger 

Hvem 

Carpet Bowls er det perfekte spil, fordi det kan spilles af alle aldre og uanset fysisk formåen. Carpet 

Bowls kan spilles som en del af rekreation eller som konkurrence. Spillet handler mere om teknik 

end styrke og kan derfor også spilles af personer med forskellige former for handicaps – herunder 

personer i kørestol.  

 

Hvor  

Du kan spille indendørs i alle rum, hvor der er tilstrækkeligt plads til et tæppe og to sæt af otte 

bowls.  

 

Hvordan 

Carpet Bowls er et motiverende spil der er med til at forbedre balance og koordinationen. Du kan 

spille i alene eller i hold med to, tre eller fire spillere.  

 

De forskellige dicipliner i Carpet Bowls:  

Single - 4 bowls hver 

Par - 3 bowls hver 

Triple - 2 bowls hver 

Firemandshold - 2 bowls hver 

http://www.esmba.co.uk/
https://scottishsmbf.wixsite.com/home
https://www.nzindoorbowls.co.nz/
https://www.bowlsnorway.com/
https://www.facebook.com/BowlsNorway
https://www.dgi.dk/bowls/bowls/se-hvor-du-kan-spille-bowls
https://bowls.dk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063494167511
https://scottishsmbf.wixsite.com/home/rules
https://www.nzindoorbowls.co.nz/
https://www.nzindoorbowls.co.nz/files/3825_20220216160826-1644980906.pdf
http://www.eiba.co.uk/
http://www.eiba.co.uk/championship-rules/fantastic-5-rules.pdf
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Udover dette, er reglerne de samme.  

 

1) En spiller (Single) 

2) To spillere (Par) 

3) Tre spillere (Triple) 

4) Fire spillere (Firemands hold) 

 

KONKLUSION 

Det er vigtigt, at reglerne for Bowls er tydelige og beskrevet. I Europa har vi både Indendørs Bowls, 

Short Mat Bowls og Carpet Bowls. I det følgende finder du reglerne for Carpet Bowls og Short Mat 

Bowls.   

Som du vil opleve, er der mange ligheder i spillene, og derfor kan spillere, der normalt spiller 

én type Bowls, sagtens spille en anden type.  

 

6.1 Carpet Bowls regler 
http://www.englishcarpetbowls.com/rules.html 

 

 

 
Foto Gunnar A. Hjorthaug 

 
1. UDSTYR 

Tæppet 

1.1 Et tæppe (grønt eller blåt) skal være minimum 1,83 m (6 ft) og max. 1,98 m (6 ft 6 in) bredt og minimum 

9,14 m (30 ft) og max. 10,06 m (33 ft) langt.   

 

Tæppe markeringer 

1.2 Jack-linjen skal være 0,92 m (3 ft) lang og være markeret central på tæppet – præcist 0,91 m (3 ft) fra 

hver side af tæppet.  

1.3 Der skal være et afleveringsfelt  I hver ende af tæppet, hvilket skal være 457 mm (18in) bredt og 

markeret med to linjer som måler 457 mm (18 in) i længden.  

1.4 Grænselinjerne skal være markeret som følger i begge ender af tæppe; En tværgående linje 457 mm (18 

in) i længden skal laves for at forbinde de to linjer som markerer afleveringsfeltet. Dette er vist nedenfor.  

1.5 En tværgående linje skal laves på tværs af tæppet fra hver ende.  

 

http://www.englishcarpetbowls.com/rules.html


 

9 

 

 
Foto Gunnar A. Hjorthaug 

 

Centerblok og afleveringsblokke  

1.6 En blok (som også kan være rundt, diamantformet eller lignende) med dimensionerne 457 mm (18 in) i 

bredden og 50 mm (2 in) høj. Farven skal være en kontrast til tæppets farve. Blokken placeres central på 

tæppet lige langt fra hinanden og fra begge sider af tæppet 

1.7 To blokke af træ i en kontrastfarve til tæppet med dimensionerne 152 mm x 101,6 mm x 50,8 mm (6 in x 

4 in x 2 in) placeres på afleveringslinjerne. Blokkene skal placeres således at højden skal være 152 mm (6 in) 

og at siden på 101,6 skal være langs tæppekantens sider. Siden på 50,8 skal være langs linjerne.  

 

Bowls 

1.8 16 bowls, 8 af hver farve fra samme fabrikant. Skal være 98 mm (3,875 in) i diameter og være nummer 3 

(bias). Ingen andre bowls end denne type bør benyttes i spillet. Klistermærker må bruges til bedre at kunne 

skelne mellem bowls.  

Jack 

1.9 Jack skal være 63,5 mm (2,5 in) i diameter og veje 283,5 gram (eller være indenfor fabrikantens fastsatte 

tolerance – pt. er denne på 15 % plus/minus.) 

2. SPILLET 
2.1 Før spillets begyndelse laves der lodtækning mellem skipperne om hvem begynder. Vinderen får 

muligheden for at vælge om de vil starte eller spille sidst. Hvis ikke dette allerede er besluttet, kan afgørelsen 

om hvilken farve bowls man spiller med også afgøres her.  

2.2 Det hold som spiller først placerer Jack på Jack-linjen, mellem 0,91 m og 1,83 m fra enden. I modsatte 

ende placerer vinderen af forrige ende Jack og vinderne bowler først. I tilfælde af en uafgjort kamp, er det 

spilleren som bowlede først som begynder igen.   

 

3. SPILLERNE 
3.1 Spillerne kan stå hvor omgivelserne tillader det, dog lidt væk fra tæppet, så længe andre bowler.  

3.2 Den tredje spiller fra hver hold må, når der er deres tur, inviteres ned til den anden ende.  

3.3 Når det er skipperens tur til at bowle, går resten af holdet ned til den anden ende af tæppet.  

3.4 Afløsere må benyttes i tilfælde af sygdom eller pludselig opstået nødsituation. Afløsere må spille i alle 

andre positioner end skipperens.  

 

4. SKIPPER 
4.1 Skpperen skal have kontrol over spillet og holdet, men må uddelegere ansvarsområder på hvilket som 

helst tidspunkt til andre spillere på holdet. Dog kan positionerne på holdet ikke ændres efter påbegyndt 

kamp.  

4.2 Ved mangel på uafhængig dommer, kan de to skippere være dommere og deres beslutning er den 

afgørende.  
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5. OPMÅLING 
5.1 Under opmåling må Jack ikke blive holdt eller rørt med hånden.  

5.2 Al opmåling skal ske mellem de tætteste punkter mellem Jack og bowls. Hvis en bowls læner sig op af en 

anden bowls, og gør det besværligt at lave en præcis opmåling, skal bedst mulige løsning anvendes for at 

sikre dens position mens den anden bowl flyttes. Ingen måling skal ske før den sidste bowl er bowlet.  

5.3 Skipperen nominerer hvem der skal måle og de andre spillere trækker sig tilbage mens resultatet 

frembringes.  

5.4 I tilfælde af  uenighed skal neighed opnås mellem skipperne, om hvad der skal måles og af hvem.  

 

6. SCORE 
6.1 Hvis en bowl fra hvert hold er lige langt fra Jack, vinder ingen af holdene. Det tæller som en ende, men 

ingen hold får point.  

6.2 Intet i disse regler gør det obligatorisk for skipperen at have den sidste bowl i hver ende. Dog skal 

skipperen gøre dette klart for det andet holds skipper før afgørelsen af enden kan ske.  

6.3 
(i) Kun skipperen eller en udvalgt spiller fra holdet, bør flytte de pointgivende bowls. Disse bowls skal 

lægges i det tomme område af tæppet for at undgå forvirring.  

(ii) Under ingen omstændigheder skal medlemmer af holdet røre ved eller flytte bowls til scoren er 

offentliggjort og der er enighed herom.   

 

7. OVERTRÆDELSE AF SPILLETS REGLER 
7.1 Uanset om man spillerer eller dirigerer, må man ikke stå, knæle eller røre tæppe. Skulle en spiller efter 

advarsel herom, fortsat overtræde denne regel, skal der fratrækkes et skud ved efterfølgende lejlighed. Den 

eneste undtagelse hertil er, hvis denne bowl er afgørende for at kunne beslutte resultatet af enden.  

7.2 Hvis en spiller ved en fejl kommrer til at spille en anden persons bowl, udskifter skipperen på 

modstanderholdet den blot med den korrekte bowl.  

7.3 Hvis en spiller, før det er vedkommendes tur eller før modstanderens bowl ligger spille, skal bowlen 

erklæres død.  

7.4 Alle bowls som ikke har passereret den tværgående linje på niveau med centerblokken, eller som rører 

centerblokken skal erklæres døde.  

7.5 Ingen bowls må løftes forbid centerblokke og ingen bolws må fjernes før den efterfølgende bowls er 

leveret. Hvis dette sker, erklæres bowlen for død.  

7.6 Alle som skal bowle, skal have begge deres fødder placeret helt bagved enden af tæppet. Skulle en 

spiller, efter advarsel fra modsatte holds skipper, fortsat overtræde reglen, skal skipperen erklærer bowlen for 

død.  

 

 

8. FORSKYDNING AF BOWLS ELLER JACK 
8.1 Hvis en bowl i bevægelse eller liggende blander sig med eller forskydes af en anden bowls, skal modsatte 

holds skipper følgende;  

(i) Lade bowls/Jack blive som de er eller 

 (ii) Erstatte bowls/Jack så tæt på deres orignale position som overhovedet muligt, eller 

(iii) Spille enden igen – undtaget hvis en levende bowls er det eneste der blev flyttet.  

8.2 Skulle Jack blive ført ud over tæppets grænser (både sider og enden) erklæres bowls for død. 

Modstanderen modtager 2 skud og en ny ende begynder for modstanderne. Hvis Jack i løbet af spillet føres 

ud til tæppets sider, skal de to ansvarlige spillere være enige om Jack ligger stille. En enighed skal opnås i 

løbet af rimelig tid. Når enigheden er opnået, og hvis Jack skulle føres ud over tæppets grænser uden nogen 

form for kontakt, skal enden omspilles. Hvis dette sker i den sidste ende af et spil, og fløjten der signalerer at 

spillet er forbi lyder før Jack er placeret, er det ikke tilladt at spille enden om.  

8.3 Alle døde bowls i bevægelse skal stoppes og fjernes så snart det er muligt og før de forstyrrer spillet eller 

andre bowls eller Jack. I tilfælde af at en død bowls rammer en levende bowls eller Jack, skal modsatte holds 

skipper; 

(i) Fjerne den døde bowls og lave de resterende bowls/Jack være hvor de er, eller 

 (ii) Fjerne den døde bowls og lægge den påvirkede bowl/Jack tilbage, så tæt på dens orignale position, som 

overhovedet muligt, eller  
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(iii) Spille enden om, medmindre det kun er en levende bowl der rammes.  

 

Utilsigtede uheld  

8.4 Hvis der i løbet af spillet, sker det, at et objekt forstyrrer positionen af Jack eller andre bowls, skal 

skipperen; 

 (i) Fjerne det neutral objekt og lade bowl/Jack være som de er, eller 

 (ii) Fjerne det neutral objekt og sætte bowl/Jack tilbage så tæt på deres orginale position, som muligt, eller 

(iii) Spille enden om, medmindre det kun er en levende bowl der flytter sig.  

8.5 Hvis en bowl ved en fejl erklæres død og fjernes fra tæppet, skal den pågældende bowl spilles om.  

8.6 Hvis der før eller under opmåling, sker det, at Jack eller en bowl ved en fejl flyttes, gælder følgende; 

(Medmindre dette er det sidste spil og ingen skud er blevet afgivet – i så fald henvises til regel nr. 8.4.  

(i)  Hvis der, før der opnås neighed om score, sker det at en bowl uden påvirkning flytter sig en smule, så 

måles der fra den nye position.  

(ii) Hvis en bowl, som skal opmåles, flyttes før den er målt, skal denne spilles om.  

(iii) Hvis Jack på noget tidspukt flyttes under opmåling, vil denne ophøre. Alle skud som tidligere er mål før 

Jack blev flyttet vil tælle point og enden vil glæde som en spillet ende.  

(iv) Hvis en bowl ved et uheld flyttes af den som måler under opmålingen, skal alle skud foretaget forud for 

opmåling tælles som point og enden som værende færdigspillet.  

 

9. AFLEVERING 
9.1 I den fremadrettede bevægelse som foretages når du bowler, skal bowlen være sluppet inden for 

afleveringslinjerne, som kan tydeliggøres med blokke.  

9.2 Alle bowls skal slippes inden for det afmærkede område. Skulle en spiller, efter en advarsel, fortsat 

overtræde denne regel, skal bowlen erklæres død, stoppes og fjernes fra tæppet.  

9.3 Hvis en blok rammes under afleveringen af en bowl, skal bowlen erklæres død. Hvis blokken røres efter 

bowlen er sluppet klassificeres dette dog ikke som en fejl. Aflevering defineres som tidspunktet mellem 

bowlen er i hånden og til den rammer tæppet inden for afmærkningerne. En spiller må dog godt kortvarigt 

lægge bowlen på tæppet for at få et bedre greb eller for at tjekke den anden ende. Dette klassificeres ikke 

som en død bowl.  

9.4 Personer med handicap har tilladelse til at indtage/anvende en komfortabel stilling/metode, når de skal 

bowls, så længe dette ikke kan opfattes som en unfair fordel.  

 

10. TILSKUERE 
10.1 Personer som ikke er en del af spillet skal befinde sig uden for spillets grænser. De må gerne heppe på 

deres hold, men uden at forstyrre modstanderholdet.  

10.2 Direkte coaching af en spiller i løbet af spillet er forbudt. Skipperen på modsatte hold skal frembringe 

alle uoverenstemmelser til dommeren, som vil vurdere sutationen og kan i nogle tilfælde være nødsaget til at 

bede vedkommende forlade spillet.  

 
English Carpet Bowls Association har copyright på ovenstående regler, som ikke må reproducers uden tilladelse. 

6.2. Short Mat Regler 

https://scottishsmbf.wixsite.com/home/rules 
 

Udstyr 
1. Tæppet 
Beskrivelse: Tæppet skal være af velegnet materiale, som sikrer ens løb af bowls fra begge ender. Det skal 

være grønt og have en velegnet bagside eller placeres på passende underlag. 

Længden er 13,20 m (internationale mål 12,20-13,72 m) 

Bredde 2 m (internationale mål 1,78-1,88 m). 

b. Markeringer: Tæppet skal være markeret med 1,25 cm bred, hvid specialtape. Tæppet er markeret ens i 

begge ender. 

c. Grøft – og grænselinjer: Grøft linjer skal markeres på hver ende af tæppet 30,5 cm fra fenderen og 

tilsvarende linje på tværs af tæppet 2,74 m fra grøft linjen markerer grænselinjen. 

https://scottishsmbf.wixsite.com/home/rules
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d. Jack-linjen: Jacklinjen skal være 91,5 cm lang, på midten af tæppet placeret 91,5 cm fra grænselinjen og 

91,5 cm fra grøft linjen. 

e. Afleveringslinjer: Linjerne skal være 137 cm lange og placeret fra grøft linjen 33 cm fra midten af tæppet 

(dvs. 66 cm mellem linjerne). 

f. Fodmåttelinjer: Skal være 30,5 cm lange, placeret fra grøft linjen mod fenderen, 18 cm fra midten af 

tæppet (dvs. 36 cm mellem linjerne). 

g. Blokeringslinjen (til centerblokken): 38 cm lang markering på midten af tæppets længde og placeret på 

midten af tæppets bredde. 

 
 

2. FODMÅTTEN 

Skal være 61 cm lang og 36 cm bred. 
 

3. GRØFT OG FENDER 

Grøftens bredde skal være 30,5 cm. Grøften skal afgrænses til siderne og for enden af tæppet af en fender der 

også bruges til opsamling af bowls, som ikke er i spil. 
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4. CENTERBLOKKEN 

Er 38 cm lang – 7,6 cm høj – ikke mere end 7,6 cm bred. 
 

5. BOWLS 

a. Bowls er 10 cm i diameter Vægt ca. 675 g. 

b. Ændring af bowls er strengt forbudt. 

c. Farvede klistermærker kan bruges til at markere hold- eller klubbowl og til det formål, skal de regnes som 

en del af den bowl. 

d. Placering af klistermærker på andre bowls end sådanne kan gøre bowl ugyldig eller udløse indvendinger 

fra mod/medspillere. 

 

6. JACK 
Rund, hvid eller gul. Diameter ca. 6,5 cm. Vægten ca. 425 g. 

 

SPILLET 

 
1. FORM OG VARRIGHED 
Bowls kan spilles på tæppe/tæpper. Kan spilles som antal ender eller på tid, alt efter, hvad der er aftalt. 

 

2. SPIL ARRANGEMENTER 
Et spil skal spilles på et tæppe som: 

a. 1 spiller på hvert hold, som så spiller med 2, 3 eller 4 bowls skiftevis. 

b. 2 spillere på hvert hold, som så spiller med 2, 3 eller 4 bowls skiftevis, således at leder på hvert hold spiller 

sine bowls færdig skiftevis, hvorefter ledere og skippere bytter plads og skipper på hvert hold spille sine bowls 

skiftevis. 

c. 3 spillere på hvert hold, som så spiller med 2 eller 3 bowls (hvis der lægges en ekstra bowl i kassen) skiftevis, 

således at leder og toer på begge hold opholder sig ved start området. Når leder og toer har spillet deres bowls 

går alle til mål området. Skipper fra begge hold går derefter til start området og spiller deres bowls skiftevis. 

d. 4 spillere på hvert hold, som så spiller med 2 bowls skiftevis. Leder, toer og treer fra begge hold opholder 

sig ved startområdet indtil alle deres bowls er spillet. (Treer fra begge hold kan inviteres til kortvarig 

inspicering af mål området inden de spiller deres bowls). Skipper fra begge hold går herefter til start området 

og spiller deres bowls skiftevis. Skipper må kun besøge mål området, når han er i besiddelse af fodmåtten. 

e. Når man ikke spiller, skal alle spillere stå bagved fenderen, fri af tæppe og fender. 

f. En holdmatch skal spilles på et givet antal tæpper, hvert team består af samme antal spillere. 

g. Bowls skal være i ro, inden en spiller skifter område. 

 

BOWLS 
1. EN LEVENDE BOWLS 
En bowl, som ender i det levende område (uden at røre tapen), selvom bowl ligger på kanten af tæppet. 

a. En bowl, som i sin naturlige bane bryder grøft linjen, men ikke rører nogen toucher eller Jack i grøften eller 

rører fenderen eller laver kontakt med gulvet eller blokken og kommer til ro i levende område, selvom den må 

hænge over kanten af tæppet. 

b. En bowl, som i sin naturlige bane rammer Jack enten direkte eller via en anden bowl, selvom den ender i 

grøften eller rammer fenderen efter den har ramt Jack. En sådan bowl lever og kaldes en toucher og dens 

position i grøften skal nøjagtigt markeres, så den kan placeres korrekt igen, hvis den skubbes af en død bowl. 

 

2. MARKERING AF TOUCHERS 
a. En toucher skal klart markeres med kridt af en medspiller før den næste bowl er i ro. Hvis det vurderes, at 

markering af toucheren vil medføre ændring af dens placering, skal den ikke markeres, men kaldes en toucher 

og markeres, når “faren” er overstået (f.eks. flyttes af en anden bowl og dermed får en mindre “farlig” position). 

b. Alle markeringer på bowls skal fjernes, når enden er færdigspillet. 
 

3. FUNKTION AF TOUCHER 

a. En toucher må ramme Jack eller andre touchers i grøften, Jack og de ramte touchers skal forblive i deres 

nye position. 
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b. Toucheres, der springer tilbage fra fenderen eller fra andre touchers i grøften og ind i levende område, skal 

fortsat være i spillet, der hvor de lander. 

 

4. DØDE BOWLS 
En bowl er død, og SKAL fjernes fra tæppet, hvis: 

• Der er fejlplacering på afleveringsmåtten 

• Den rammer eller passerer over centerblokken 

• Den ikke kommer over grænselinjen 

• Den passerer grøft linjen uden at have rørt Jack 

• Den rammer eller springer tilbage fra fenderen eller rammer en toucher eller Jack i grøften 

• En del af bowl rører grænselinjen (hele linjen skal kunne ses) 

• Den rører grænselinjen uden at være en toucher 

• Den rører gulvet eller ender udenfor tæppet (undtaget ved fender forskydning) 

• Den er ført over grænselinjen af den spillers bowl, der er i gang. 

 

5. UNDERLAG 
Underlaget er en del af spillefladen. 

 

6. LINJE AFGØRELSER 
Bruges, hvor det ikke kan afgøres om en bowl er enten over grænselinjen eller grøft linjen uden måleudstyr. 

Hvis en anden bowl er afleveret inden beslutningen er taget, er bowlen levende. Hvis den senere bliver spillet 

i død-bowl position skal den fjernes fra tæppet, det er ikke en toucher. 

Hvis en bowl helt tydeligt passerer grænse- eller grøft linjen skal den fjernes, selvom andre bowls er spillet 

inden man har afgjort om denne bowl er levende eller død. 

Med andre ord: EN DØD BOWL ER EN DØD BOWL uanset omstændighederne. 

 

7. BOWL FORSKYDNINGER 

(a) Forskydning via en ikke-toucher. 

Hvis en HEAD forstyrres af 

• En bowl, som er afleveret fra en fodfejls-position 

• En bowl, som rører centerblokken eller passerer over den 

• En bowl, som springer tilbage fra en toucher i grøften 

• En bowl, som afbøjes af fenderen. 

• En bowl eller Jack i grøften som er flyttet af en ikke-toucher 

Den forskudte bowl skal placeres så nær oprindelig position som muligt af Skipper på modpartens 

hold og enden spilles færdig. 

Skulle en bowl blive spillet med så meget kraft, at centerblokken flyttes og forstyrrer en HEAD, 

har modstanderens Skipper muligheden for at kræve 3 point og tælle enden som sluttet. 

 

(b) Forskydning via en deltagende spiller. 
Hvis en bowl, der er i bevægelse eller i ro på tæppet – eller en toucher i grøften, forstyrres eller forskydes af 

en spiller, har modstanderens Skipper mulighed for at 

• Genplacere bowl så nær den oprindelige placering som muligt. 

• Lade den forblive i den nye position. 

• Erklære bowl død og fjerne den fra tæppet. 

• Spille enden om, altså i samme retning på tæppet. 

 

(c) Forskydning via en ikke-spillende person/ting 
Hvis en bowl i bevægelse eller i ro på tæppet – eller en toucher i grøften forstyrres eller forskydes af en ikke-

spillende deltager eller af en Jack eller bowl fra et andet tæppe – eller af ethvert andet udefrakommende 

”objekt”: 

De to Skippere må komme til en aftale omkring den oprindelige position. Skulle Skipperne ikke kunne blive 

enige, skal enden spilles om, altså i samme retning på tæppet. 
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(d) Forskydning via markøren 
Hvis en bowl forskydes mens den måles af markøren: 

• Skal den genplaceres så nær den oprindelige position som muligt af markøren, i forståelse med begge 

spillere. Hvis spillerne ikke kan blive enige, skal enden spilles om, altså fra samme ende af tæppet. 

• Hvis et eller flere point allerede er vurderet har spilleren, der har pointene mulighed for at acceptere 

afgørelsen som score eller at spille enden igen. 

 

(e) Forskydning via dommeren  
 
Hvis dommeren ved et uheld flytter Jack eller bowls mens han måler, skal dommeren genplacere den/dem så 

nær den oprindelige position som muligt før han fuldfører beslutningen. 

Dommeren vil være den eneste dommer i sagen. 

 

8. BOWL SPILLET OVER FENDEREN 
Hvis en bowl afleveres med en sådan kraft, at den passerer over bagsiden eller siderne af fenderen eller skyder 

en anden bowl over bagsiden eller siderne af fenderen vil modstanderens skipper have muligheden for: 

• Kræve 3 point, tælle op og tælle enden som en spillet ende. 

• Tælle enden som en spillet ende og kræve pointene, som de ligger. 

• Færdigspille enden. 

• Spille enden igen som en død ende. Alle døde ender skal genspilles i samme retning på tæppet. 

• Hvis en bowl og Jack skydes over bagsiden eller siderne af fender på samme tid kan man enten kræve 

3 point eller spille enden igen. 

 

9. FORCERET SKUD/VÆGTET BOWL 
En spiller, som agter at spille et forceret skud SKAL give en mundtlig advarsel inden for at sikre sikkerheden 

hos andre spillere, markører, dommere og tilskuere. Hvis denne regel ikke overholdes vil spilleren få en 

advarsel. Flere advarsler vil resultere i, at spilleren bedes forlade spillet og ikke deltage mere. 

 

JACK  
1. Levende Jack  

• Jack er levende og kan spilles af en levende bowl, hvis Jack er i det levende område eller hvis en del 

af den er i det levende område, når bowlen bryder grøft linjen. Det betyder, at enhver levende bowl 

som, i sin originale bane ender i grøften (ikke rører fender eller bowl som ligger i grøften), rører enhver 

del af Jack, som er på grøft linjen og har en del i det levende område vil blive kaldt en toucher og skal 

kridt markeres og dens position markeres, hvis den skulle standse i grøften. 

• En Jack spillet ud i grøften er levende og skal genplaceres, hvis den rammes af en død bowl (hvis det 

er en toucher, der rammer den, forbliver den på sin nye plads i grøften). 

 

2. DØD JACK 

Jack er død hvis 

• Den kommer i kontakt med gulvet, med mindre der er tale om forskydning over fender – se 8. 

• Den drives ud over grænserne at tæppet, af en bowl i spil, dvs. over fenderen, ud til siden eller over i 

det døde område. 

• Den er slået til kanten af tæppet og falder ud over kanten under spillet uden andre bowls rammer den. 

Enden erklæres død og genspilles fra samme ende af tæppet. 

 

3. BRÆNDT ENDE – JACK UD AF BANEN 
Hvert hold kan tillades at skyde Jack ud af siden af banen 2 gange uden straf. 

Tredje og efterfølgende gange skal modstanderne have 3 point (i firer-spil er det 2 point) givet og enden tælles 

op som en spillet ende, undtaget når det sker i den sidste ende af et spil i hvilket tilfælde holdet kan forlange 3 

point eller spille en ny ende fra samme ende af tæppet. 

 

4. DØD ENDE 
Når Jack er død tæller det ikke som en ende, selv hvis alle bowls i enden er spillet. Enden spilles igen i den 

samme retning på tæppet. 
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5. FLYTTET JACK 
Hvis Jack skulle blive drevet mod fenderen og springe tilbage i det levende område - eller skulle den springe 

tilbage fra en toucher i grøften til det levende område - eller efter at være blevet spillet i grøften, flyttes af en 

toucher så langt, så den finder vej tilbage til det levende område, skal den spilles som om den aldrig havde 

forladt det levende område. 

 

6. JACK DREVET OVER FENDEREN 
Hvis Jack drives over bagsiden eller siderne på fenderen af en spiller, skal modstandernes skipper have 

muligheden for: 

• Kræve 3 point og tælle enden som spillet ende. 

• Spille enden igen som i en død ende. 

 

7. JACK FORSKYDNING 

 

(a) Forskydning via en død bowl 

Hvis Jack forstyrres af en bowl som 

• Er afleveret fra en fodfejls-position. 

• Rammer centerblokken. 

• Er en ikke-toucher, der springer tilbage fra fenderen. 

• Er en ikke-toucher, som strejfer den i grøften. 

• skal Jack genplaceres så nær den oprindelige position som muligt af modstanderens Skipper. 

 

 (b) Forskydning via en deltagende spiller 
Hvis en Jack, der er i bevægelse eller i ro på tæppet forstyrres af en spiller skal modstanderens 

Skipper have muligheden for: 

• Genplacere Jack så nær den oprindelige placering som muligt. 

• Lade den forblive i den nye position. 

• Spille enden om, altså i samme retning på tæppet. 

 

(c) Forskydning via en ikke-spillende person/ting 
Hvis en Jack i bevægelse eller i ro på tæppet forstyrres af, forskydes eller fjernes af en ikke-spillende person 

eller en Jack eller bowl fra ethvert andet udefrakommende ”objekt”:  

De to Skippere må komme til en aftale omkring den oprindelige position. Skulle Skipperne ikke kunne blive 

enige, skal enden spilles om, altså i samme retning på tæppet. 

 

(d) Forskydning via markøren 
Hvis en Jack forskydes under opmåling af markøren: 

Skal den genplaceres så nær den oprindelige position som muligt i forståelse med begge spillere. Hvis spillerne 

ikke kan blive enige, skal enden spilles om, altså fra samme ende af tæppet. 

Hvis et eller flere point allerede er accepteret, har spilleren mulighed for at acceptere afgørelsen som score. 

 

(e) Forskydning via spiller-opmåling 
Skulle en spiller under opmåling uheldigvis flytte Jack skal modstanderen som har accepteret skuddet: 

• Genplacere Jack så nær den oprindelige position som muligt. 

• Acceptere point som allerede er krævet. 

• Acceptere point som allerede er talta. 

• Spille enden igen fra samme ende af tæppet. 

 

(f) Forskydning via dommeren 
Hvis dommeren ved et uheld flytter Jack mens han måler: 

• Dommeren vil genplacere Jack på dens oprindelige plads før han fuldfører beslutningen. 

• Dommeren vil være den eneste dommer i sagen.  
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GENERALT 

 
1. PRØVE-ENDER 

Prøveender tillades af dommeren. 
 

2. START AF SPILLET 
a. Holdlederen i en holdmatch skal trække lod, vinderen skal have mulighed for at vælge at spille først eller 

sidst på alle baner. 

b. I enkeltspil, skal lederne trække lod og vinderen skal have mulighed for at vælge at spille først eller sidst. 

c. Aflevering af den første bowl udgør starten på matchen/spillet. 

3. SPILLE FØRST 
a. I alle ender efter den første spiller vinderen af den foregående ende først. 

b. I tilfælde af en brændt eller død ende (uden point) spiller det hold, som spillede først i den brændte/døde 

ende, først igen. 

 

4. PLACERING AF FODMÅTTEN 
a. I starten af en ende skal spilleren, som skal spille først, placere fodmåtten indenfor fodmåttens linjer med 

den korte side i kontakt med fenderen. 

b. Fodmåtten må ikke fjernes inden enden er slut, i tilfælde af, at den flyttes, skal den placeres på korrekt plads 

af den næste spiller. 

c. Den sidste spiller i enden skal fjerne fodmåtten fra tæppet. 

 

5. PLACERING AF JACK 
a. Markøren i singlespil skal placere Jack på Jacklinjen, hvor spilleren, der skal spille først, ønsker det. 

b. Skipperen på det hold, der skal spille først, placerer Jack på Jacklinjen, hvor han ønsker det. Den skal 

placeres, så den rører Jacklinjen. 

 

6. PLACERING PÅ FODMÅTTEN 
I det øjeblik en spiller afleverer sin bowl skal den ene fod være 

fuldstændigt inde på måtten. Den ene fod skal være i kontakt med måtten og den anden fod skal enten være på 

fodmåtten eller inden for afleveringslinjerne. Overholdes dette ikke udløses fodfejl. Ingen advarsel gives. 

 

7. FODFEJL 
a. Skulle en spiller i singlespil lave fodfejl skal markøren stoppe bowl og fjerne den fra tæppet. 

b. I par-, triple- eller firer-spil, er det modstandernes Skipper eller stedfortræderen ved mål området, der skal 

anmelde fodfejl. 

c. Ingen del af kroppen må være i kontakt med tæppet uden for afleveringslinjerne. Sker det udløser der fodfejl. 

I tilfælde af en handicappet spiller, som er afhængig af enten stok eller hånd uden for linjerne for at opnå 

balance skal dette accepteres. 

 

8. FENDER FORSKYDNING 

a. Skulle fenderen forskydes i singlespil skal markøren genplacere den og placere Jack eller touchers, som var 

placeret i grøften, på deres markerede positioner. 

b. Skipperne skal sørge for genplacering af Jack og touchers, som var placeret i grøften, på deres markerede 

positioner. 

 
Skulle fenderen blive forskudt, af en toucher eller Jack kommende i grøften og hvor sådanne bowls eller 

Jack skulle røre gulvet indenfor rammerne af den forskudte fender skal følgende regler bruges: 

• I singlespil skal markøren genplacere fenderen og placere Jack og/eller bowl(s) i den position, hvor 

de rørte fenderen eller forlod tæppet, og også genplacere Jack og/eller touchers som måtte have været 

placeret i grøften. 

• Modstandernes skipper er ansvarlig for at genplacere fenderen og placere Jack og/eller bowl(s) i de 

positioner, hvor de rørte fenderen eller forlod tæppet, også genplacere Jack og/eller touchers, som var 

placeret i grøften, på deres markerede positioner. 
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9. BESIDDELSE AF FODMÅTTEN 
a. Det hold, der skal spille, besidder fodmåtten. 

b. Spillere i besiddelse af fodmåtten må ikke blive forstyrret, irriteret, blokeret eller have deres opmærksomhed 

distraheret af modstanderne. 

c. Så snart enhver bowl er i ro skifter besiddelse af måtten til den anden side, tid skal gives til at markere 

touchers, fjerne døde bowls eller træffe linjeafgørelser. 

 

10. PLACERING AF SPILLERNE 

Spillere, der ikke er i aktion eller er stedfortrædere, SKAL stå bagved og i god afstand af fenderen. 

 
11. SPILLERNE OG DERES OPGAVER 

(a) SKIPPER 
a. Har alene ansvaret for deres side og deres instruktioner og skal adlydes af de andre spillere. 

b. Sammen med modstanderens Skipper skal han afgøre alle stridspunkter eller point, når Skipperne er 

enige er deres afgørelse endelig. Hvis de ikke kan blive enige, skal en af dem tilkalde dommeren, som 

så vil mægle og dommerens afgørelse er endelig. I fravær af officiel dommer, kan enhver person, 

godkendt af begge parter, mægle og deres afgørelse er endelig og bindende. 

c. Er ansvarlig for at markere touchers og fjerne kridt markeringer fra enhver ikke-toucher. Er ansvarlig 

for at fjerne døde bowls fra grøften, udenfor tæppet eller i det døde område. 

d. Vil, sammen med modstanderens Skipper, træffe beslutning om eventuelle bowls på linjer eller andre 

spørgsmål, eller vil tilkalde dommeren til at træffe afgørelsen. 

e. Når fodmåtten er i besiddelse kan Skipper besøge mål området, inden han spiller sin bowl. Må ikke 

bringe bowls over grænselinjen. Enhver bowl sådan bragt over grænselinjen vil blive erklæret død og 

skal fjernes. Spilleren skal advares og bliver straffet ved gentagne tilfælde. 

 

(b) TREER 
f. Skal lave opmåling og være enige i points, tillade modstanderens treer 

også at måle og informere Skipper om resultaterne. Hvis treerne ikke 

kan blive enige skal de tilkalde Skipperne, som så skal mægle. 

g. Skal markere touchers eller fjerne kridt markeringerne fra ikke-touchers og skal fjerne døde bowls 

fra tæppet eller fra grøften og vil observere, om Jack eller touchers i grøften forstyrres udover af andre 

touchers. 

h. Er ansvarlig for mål området, når Skipper er i besiddelse af fodmåtten. Hvis stillingen er ændret skal 

han informere Skipperen og dirigere spillet i overensstemmelse hermed. 

i. Kan inspicere mål området inden hans første bowl spilles. Må ikke returnere til mål området, når 

første bowl er spillet. 

 

(c) TOER I FIRER-SPIL 
j. Have scorekort og sørge for, at det føres korrekt. 

k. Registrere scoren både plus og minus, som afgjort af Skipperne og i enighed med modstanderens toer 

efter hver ende. 

l. Være ansvarlig for scorekort og beholde det hele tiden og overgive det til Skipper, når spillet er slut. 

 

(d) TOER I TRIPLE-SPIL 
m. Have scorekort som i c, men skal også være enig med modstanderens toer om points og informere 

Skipper herom. 

n. Bevise bowls placering ved opmåling, men må ikke fjerne bowl før modstanderens toer har 

accepteret, skal tillade modstanderens toer at opmåle også. Ved uenighed tilkaldes Skipperne. 

o. Er ansvarlig for mål området, når Skipper er i besiddelse af fodmåtten. Hvis stillingen er ændret i 

spillet skal han informere Skipperen og dirigere spillet i overensstemmelse hermed. 

p. Skal kridt markere alle touchers og fjerne kridt markeringerne fra ikke-touchers. 

q. Skal fjerne døde bowls fra grøften 

r. Påse, at Jack eller touchers i grøften ikke forstyrres, udover af aktion fra anden toucher. 

s. Besøger ikke mål området under ophold i startområdet og bliver bagved fenderen indtil 

modstanderens toer har spillet alle sine bowls i den ende. 



 

19 

 

(e) LEDER 
t. Placerer fodmåtten og kontrollerer, at Jack er korrekt centreret på Jacklinjen før han spiller sin første 

bowl. 

u. Spiller sine bowls enkeltvis og skiftevis indtil alle er spillet. 

v. Besøger ikke mål området eller går til mål området før alle andre spillere har spillet alle deres bowls 

og opholder sig bagved fenderen. 

 

12. LEDE SPILLET 

Kun en spiller på tæppet i mål området er dirigent for spillet og kun når hans hold er i besiddelse af 

fodmåtten. Forlader enden af banen før næste bowl spilles. 

 

13. SPIL OVERTRÆDELSER 

a. Følge sin bowl langs banen. 

• Ingen spiller må følge sin bowl på tæppet op til mål området, ej heller langs siden af tæppet. 

Enhver som overtræder denne regel må advares, så snart de krydser den nærmeste grænselinje og 

ved andet tilfælde af overtrædelsen kan modstanderens Skipper forlange bowl stoppet og fjernet 

fra tæppet eller have enden spillet igen i samme retning. 

 

b. Spille før sidste bowl er i ro 

• En bowl spillet før sidste bowl er i ro må fjernes fra tæppet. 

• Enhver sådan bowl, der forstyrrer mål området eller laver kontakt med bowls eller Jack giver 

modstanderen mulighed for at erklære enden ugyldig og den spilles igen fra samme retning. 

 

c. Ændring i spillerækkefølgen 

• Spillerne kan ikke ændre i rækkefølgen (leder, toer, treer, Skipper) under spillet, men kan ændres 

inden næste spil påbegyndes. Et spil består af 2 eller flere ender. 

 

d. Spille uden for tur 

• Hvis en spiller spiller før sin tur har modstanderens skipper ret til at stoppe bowlen og kræve at 

den spilles igen i rigtig rækkefølge. 

• Hvis en sådan bowl spillet før tid har flyttet Jack eller ændret i mål området skal modstanderens 

Skipper have mulighed for at tillade mål området, som det er nu eller erklære det ugyldigt. 

• Hvis mål området erklæres ugyldigt, skal enden genspilles i samme retning. 

• Hvis mål området tillades at være som det er nu, skal spillerne spille i den nye rækkefølge. 

 

e. Spille en forkert bowl 

• En bowl spillet ved fejltagelse skal erstattes af spillerens egen bowl. 

 

f. Skifte bowls 

• Ingen spiller må skifte bowls under spillet med mindre de er beskadiget eller ikke overholder 

reglerne. 

 

g. Forlade spilleområdet 

• Ingen spiller forlader spilleområdet under spillet uden aftale med modstanderen og kun for en 

periode under 10 minutter. 

• Hvis en spiller under spillet tvinges til at forlade spilleområdet pga. sygdom eller lignende, kan 

deres plads overtages af en anden spiller, hvis begge holdkaptajner er indforståede. 

• Skulle den syge eller indisponerede spiller komme tilbage til spilleområdet efter en substitut har 

overtaget pladsen, selvom han endnu ikke har spillet, kan den oprindelige spiller ikke træde ind i 

spillet igen, ej heller kan han være substitut i et andet spil. 

• Skulle modstanderens holdkaptajn ikke indvillige i at en substitut spiller eller skulle der ikke være 

substitutter til stede fortsætter spillet med den manglende spiller klassificeret som toer. 
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h. Fraværende spillere 

• Hvis en spiller er fraværende på det tidspunkt et spil er sat til at starte, kan det tillades at vente 10 

min. 

• Hvis prøveender spilles, vil disse finde sted, den fraværende spiller mister sine rettigheder til 

prøveender. 

• Hvis en fraværende spiller ankommer før prøveender er afsluttet vil han få lov at spille, kun 

prøveenderne er mistet. 

• Hvis en fraværende spiller ikke er ankommet indenfor en tilladte ventetid til en single- eller 

double-kamp, vil sejren blive tildelt modstanderne. 

• En triple- eller firerkamp vil starte med den fraværende spiller betragtet som toer og endelig 

spillerækkefølge vil opretholdes således: leder, leder, toer, leder, leder, toer. 

• Hvis enfraværende spiller kommer efter første bowl i første ende er spillet, får han ikke tilladelse 

til at spille. 

 

i. Spille med en fraværende spiller 

• Der er ingen straf eller ekstra bowls at spille på den side, hvor der er en fraværende spiller, men i 

triple- og firerspil skal den fraværende spiller betragtes som toer og endelig spillerække- følge vil 

opretholdes således: leder, leder, toer, leder, leder, toer. 

 

j. Genstande på banen 

• Der må under ingen omstændigheder være genstande på banen til hjælp for nogen spiller eller 

placeret på tæppet, på fenderen, på Jack, på bowls eller andre steder. 

NB. Eneste afvigelse fra ovenstående regel er hvor de/den er placeret som hjælp for meget svært 

handicappede, synshandicappede eller blinde og kun efter tilladelse af dommeren. 

 

14. RESULTATER AF EN ENDE 

POINT 
• Et point gives til den eller de bowls af samme farve, der er nærmest ved Jack, indtil modstanderens 

farve kommer ind. 

• Når den sidste bowl er kommet i ro, kan modstanderen forlange 30 sekunders pause inden optælling 

af point. I den tid må ingen bowl røres. Pausen må berammes straks den sidste bowl er i ro. 

• Ingen Jack eller bowl må røres for begge hold har accepteret resultatet, undtagen hvis en eller flere 

bowls må flyttes for at åle en anden. Kun den spiller, der antager pointene må fjerne bowls fra tæppet. 

Hvis en spiller fjerner bowls fra tæppet før enighed er nået, udløses en straf på 1 point til 

modstanderens hold per fjernet bowl. 

• Ingen opmåling tillades før den sidste bowl er i ro. 

• Kun en spiller fra hvert hold tillades på tæppet med det formål at bestemme point. 

 

15. OPMÅLING 
• Al opmåling må udføres med skydelærer, målebånd eller andet udstyr godkendt til opmåling. 

• Al opmåling skal være på det nærmeste punkt på begge genstande. 

• Hvis en bowl, der behøver opmåling, hviler mod en anden bowls som forhindrer opmåling, skal alle 

tilgængelige midler tages i brug for at sikre dens position, hvorefter den anden bowl skal fjernes, 

15 

også hvis flere bowls er involveret. Det er ikke tilladt at bruge hånd eller fingre til dette formål. 

• Samme midler anvendes, hvis en bowl ikke hviler, men er i fare for at falde inden målingen er udført. Hvis 

den falder skal den forblive i den nye position og målingen der udføres. 

• Hvis placeringen af hånd eller fingre på Jack eller bowl for at måle, udfør forstyrrelse, kan modstanderne 

forlange point eller afvise at anerkende point. 

• Opmåling med hånd, fod, måtte eller enhver anden genstand end det tilladte måleudstyr er forbudt. 
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16. BUNDET ENDE – UAFGJORT ENDE - INGEN SCORE 
Når sidste bowl er kommet i ro og den nærmeste bowl fra begge hold rører Jack, eller de to nærmeste bowls 

er lige langt fra Jack, eller der ikke er nogen bowl i det levende område eller touchers i grøften, skal der 

dømmes levende ende uden scoring, enden skal tælles som en spillet ende. Den spiller, der spillede først i den 

bundne ende skal starte den nye ende og den spilles fra den ende, hvor den bundne ende sluttede. 

 

17. SIDSTE BOWL I EN ENDE 
Intet i disse regler skal gøre det obligatorisk for den sidste spiller at spille sin sidste bowl i nogen ende, men 

de skal gøre deres intentioner kendte for modstanderen inden påbegyndelse af bestemmelse af resultatet for 

enden. Når det er bekendtgjort, må bowlen ikke spilles. 

 

18. EKSTRA ENDE SOM AFGØRELSE 
• Med det formål at få en afslutning på et spil, hvor der skal findes en vinder, kan en ekstra ende spilles. 

• Holdlederne i et holdspil eller lederne i andre spil skal trække lod før start, og vinderen skal bestemme, 

om de vi spille først eller sidst. 

• Den ekstra ende skal spilles fra enden, hvor sidste ende sluttede. 

• Hvis det stadig er uafgjort efter den ekstra ende, spilles endnu en ende, der trækkes lod igen og enden 

spilles fra den ende, hvor sidste ende sluttede. 

 

19. SPILAFGØRELSER 
Vinder er den spiller eller det hold, der har højeste antal point ved slutningen af spillet. 

 

20. ADFÆRD 
I tilfælde af bevidst brud på reglerne eller unfair spil eller usportslig optræden kan dommeren advare den 

overtrædende spiller eller tilskuer eller beordre dem til at trække sig tilbage fra tæppet eller spilleområdet. 

Hvis det er en spiller, der overtræder reglerne, tillades ingen stedfortræder. 

I alle tilfælde undtaget alvorlige fejl, skal spilleren modtage en advarsel. 

Det skal noteres at intet regelsæt kan indeholde enhver situation og noget uforudset kan ske. 

Hvor noget sådant sker, som ikke med rimelighed kunne forudses, er det håbet, at i mangel af en regel, 

vil god sportsånd og sund fornuft sejre.  
 

OPGAVER FOR MARKØR I SINGLE-SPIL  
a. Markøren skal være inde i regelsættet. 

b. Være i besiddelse af godkendt måleudstyr og kridt. 

c. Være i besiddelse af scorekort og pen og skal se, at navnene på spillerne er korrekt skrevet. 

d. Gøre sig kendt med evt. klubmærker på deltagernes bowls. 

e. Være vidne til lodtrækning før start. 

f. Se at tæppet er korrekt tilpasset og placere Jack på linjen i den position, som den spiller, der skal spille først, 

kræver. 

g. Udvise fuldstændig neutralitet. 

h. Besvare ethvert stillet spørgsmål fra spillerne, men ikke give nogen information uopfordret. 

i. Ikke kommentere spillet. 

j. Kun henvende sig til den person, der er i besiddelse af fodmåtten. 

k. Kun optegne point accepteret af spillerne. 

l. Kun måle på opfordring, men vil ikke kræve nogen bowl fjernet før begge spillere er enige i pointene. 

m. Ved vanskelig opmåling ikke forsøge at træffe afgørelse, men tilkalde dommeren til at træffe afgørelse. 

n. Holde spillerne informeret om det aktuelle spil. 

o. Markere alle touchers og fjerne markeringer fra ikke-touchers. 

p. Fjerne alle døde bowls fra grøften og det døde område. 

q. Afgøre alle linje bowls. 

r. Ved afslutningen af spillet sikre, at scorekort underskrives af den tabende spiller og aflevere til spil kontrollør 

eller official. 
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OPGAVER FOR DOMMEREN 
Dommeren skal 

a. Håndhæve reglerne 

b. Se til at spillet spilles kontinuerligt og på konkurrerende og sportslig måde. 

17 

c. Være til stede for konsultation af enhver art vedrørende spilleregler. 

d. Måle vanskelige point på forespørgsel uden indblanding og afgørelsen er endelig og bindende. 

e. Mægle i enhver diskussion og afgørelsen er endelig. 

f. Ikke kommentere, rådgive eller rose. 

g. Forblive fuldstændig neutral og upartisk til alle tider. 

h. Være fuldt orienteret i regler og eventuelle ændringer. 

i. Medbringe regelsæt. 

j. Kun opmåle med godkendt måleudstyr 

Enhver tvist, som der ikke er taget højde for i reglerne, afgøres af dommeren og afgørelsen er endelig. 

 

REGLER FOR PERSONER MED ET HANDICAP 
Da der er så mange kategorier af handicaps vil det være umuligt at formulere regler gældende for alle 

kategorier. Det hele afhænger af en personlig vurdering af, hvordan hver enkelt bedst hjælpes til at spille og 

på hvilke vilkår dette kan være en mulighed.  

Det væsentligste er, at vi kan være med til at opfordre personer med hvilken som helst slags handicap til at 

spille og hjælper dem dertil.  

 

Spillere i kørestol 
Den eneste gældende regel her er, at det er tilladt at flytte stolen således at de skal bowle med både forhånd og 

baghånd. Dette kan opnås ved at en højrehåndet har højresides hjul i den højre sides afleveringslinje, når der 

spilles forhånd og det samme hjul i venstresides afleveringslinje når der bowles med baghånd. Modsat er 

gældende for en person der spiller med venstre hånd. Ovenstående gælder også hvis spilleren er siddende på 

en normal stol.  

 

For blinde personer eller personer med synshandicap 
Reglerne er simple i den forstand at dette kun betyder at centerblokken skal fjernes, når vedkommende bowler. 

Det er også tilladt at have en hjælper der kan give verbale instruktioner.  

 

Åbne konkurrencer 
Denne type konkurrencer foregår allerede bade for personer med og uden handicap, hvor de konkurrerer på 

lige vilkår. Det er op til arrangørerne og dommerne at sikre, at reglerne er ens for alle – så vidt muligt. Der 

eksisterer ingen kendte årsager til, at man ikke burde kunne spille bowls.  
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6.3. Håndtering af resultater 
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7. TEKNIKKER & TAKTIK 

7.1. Teknikker & taktik 

Det er vigtigt at opretholde en stabil base, når du skal bowle. Vær opmærksom på ikke at træde for 

langt frem med det vægtbærende ben. Forsøg i stedet kun at træde så langt frem, at du stadig står 

stabilt. Der skal være så lidt bevægelse som muligt, fordi det er svært at bowle ordentligt, når du ikke 

er i balance. De fleste spiller fra en fastlåst stilling, hvorimod spillerne der spiller på en bane i fuld 

længde, oftest vil tage et skridt frem. Dette kaldes atletisk holdning.  

 

 

 

 

Position 

 
Foto Gunnar A. Hjorthaug 

 

 

Tæt på tæppet 

 
Foto Gunnar A. Hjorthaug 
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Den vindende bowl 

 
Foto Gunnar A. Hjorthaug 

 
Lad din bowl gå i en let bue uden om centerblokken 

 
Foto Gunnar A. Hjorthau 

 

Tommelfingeren placeres oven på bowls 

 
Foto Gunnar A. Hjorthaug 
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Taktik 

Taktisk spil er en stor del af sporten og er let at lære – også for nye. Taktikken læres bedst 

ved at spille mod og med nogle erfarne spillere. De forskellige spillesteder vil også give 

forskellige udfordringer, som kan hjælpe med at lære nye taktikker. Det kan være små 

ujævnheder i gulvet under tæppet, som kan have en stor betydning. På hjemmebane vil man 

have en fordel, fordi man allerede kender til dette og har tilpasset sit spil herefter. At være 

hurtig til at lære hvordan tæppet påvirker spillet, kan have stor betydning for kampens udfald.  

 
7.2. Turnerings organisering – en god oplevelse fra Norge og Danmark 
 

Organiserede Carpet Bowls turneringer i Norge: 

 

Norsk Mesterskab (NM) 

NCBF har besluttet, at der hver år skal afholdes et Norsk mesterskab. 16 af Norges bedste hold mødes 

til en dag med turnering.  

Deltagerne kommer blandt andet fra efterårs cup og fra anden turnering.  

 

Efterårs Cup 

NCBF arrangerer et Efterårs Cup hvert eneste år. De 7 bedste hold kvalificerer sig til NC.  

 

Turnering 

NCBF arrangerer hvert år turnering. Disse kører af tre omgange og de tre bedste hold fra hver kreds 

kvalificerer sig til NM.  

 

Klubmesterskab 

NCBF opfordrer alle klubber til at være vært ved et klubmesterskab hvert år. Det er muligt at vælge 

at have et mesterskab for hver disciplin.  

 

Fire discipliner 

Single, Par, Triple og firemands. 

 

NM i 2023 skal være med firemands hold. 

NM i 2024 skal være med triple. 

NM i 2025 skal være med par. 

 

Et lille klubmesterskab – 16 spillere på firemands hold. Dette kunne arrangeres således; 

16 spillere hvor der trækkes lod om, hvem der spiller på hvilket hold. 

Fire hold (Hold A, Hold B, Hold C og Hold D) spiller mod hinanden på 2 tæpper.  

1. kamp: 25 minutter – 7 ender.  

Vinderen er den med flest point og scorer samlet set 3 point.  

En uafgjort kamp giver 1 point til hvert hold.  

En tabt kamp giver 0 point.  

Tæppe 1: A – B 

Tæppe 2: C - D 

2. kamp: 25 minutter – 7 ender 

Tæppe 1: A – D 

Tæppe 2: B – C 

Holdet med flest point vinder mesterskabet.  
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Et klubmesterskab med 32 spillere på firemandshold – Dette kunne arrangeres således:  

32 spillere trækker lod om, hvem der skal spille på hvilket hold.  

Der laves 8 hold (Hold A, Hold B, Hold C, Hold D, Hold E, Hold F, Hold G og Hold H). Der spilles 

på fire tæpper. Der spilles fire kampe pr. Hold.  

Vinderen er holdet med flest point og vil blive kåret som klubmester.  

Der kan spilles en finalekamp – i så fald er denne kamp den afgørende for, hvem der bliver 

klubmester. Her spiller hold nr. 1 spiller mod hold nr. 2 – herefter hold nr. 3 mod hold nr. 4. De to 

kampe skal spilles for at finde 1., 2., 3., og 4. pladsen.  

 

Alle mesterskaber skal have en dommer og en turneringsledelse. 

Rutine forslag hos Norsk Mesterskab er godt at have.  

 

7.3. Ordliste og definitioner   
Afleveringslinjer Markeringerne, som spilleren skal være indenfor under aflevering af en 

bowl. 

Baghånd For højrehåndede er det aflevering venstre om blokken. For venstrehåndede er det 

aflevering højre om blokken. 

Bane Den buede linje en bowl tager fra afleveringen til målet. 

Bias Den særlige drejefunktion i en bowl, som bevirker, at den kan lave en kurvet bane. 

Blokering Dække en bowl eller Jack med en garde for at spærre for en modstander. 

Bowl i løb Bowl fra aflevering til den ligger stille. 

Centerblokken Forhindring, der er placeret midt på banen på centerlinjen. 

Dødt område Området på tæppet mellem grænselinjerne (de hvide tværlinjer nærmest 

centerlinjen). 

Ende - omgang Placering af fodmåtten og Jack, aflevering af alle spilleres bowls i samme 

retning på tæppet. En ende er afsluttet, når den sidste spillers sidste bowl er kommet i ro. 

Fender Trærammen, der afslutter tæppet og afgrænser grøften. 

Firer Fire spillere på et hold, hvis positioner benævnes Leder, Toer, Treer og Skipper. 

Firing - forceret skud Bowl, der er afleveret med meget kraft. 

Fodmåtte Måtten, hvorpå en fod placeres ved aflevering af en bowl. 

Fordrevet – forstyrret Bowl eller Jack, som ved et uheld er flyttet på anden måde end af en 

bowl i løb. 

Forhånd - For højrehåndede er det aflevering højre om blokken. 

For venstrehåndede er det aflevering venstre om blokken. 

Grænselinjer - De hvide streger omkransende det døde område med blokken placeret i 

midten. 

Head - Jack og andre bowls, der er landet inden for grænse- og grøftlinjerne og på kanten af 

tæppet. 

Jack high - Den nærmeste del af en bowl, der har samme afstand fra dødelinjen som den 

nærmeste del af Jack. 

Kast - Aflevering af bowl med tilstrækkelig fart til at nå sit mål under hensyntagen til 

drejefunktionen i en bowl. 

Leder - 1. spiller på hvert hold. 

Levende område - Den del af tæppet mellem grænselinjen og grøftlinjen, afgrænset af kanten 

af tapen (tapen tæller ikke med i det levende område). 

Målområde - Den del af tæppet, hvor Jack er placeret. 

Overdommer - Den person, der har overordnet ansvar for aftalerne efter hvilke matchen 

spilles. 
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Par - To spillere på hvert hold, hvis positioner efter rækkefølgen i spillet kaldes Leder og 

Skipper. 

Tæppet - Hele der rektangulære spilleområde. 
 

 8. TRÆNINGSTIPS: 
 

Udstrækning – Ved at forbedre din fleksibilitet kan du opnå bedre balance. Udstrækning kan også 

være medvirkende til at forbedre holdningen og skabe bedre stabilitet.  

 

Mobilitetstræning – Ledstivhed kan være medvirkende til dårlig mobilitet. En forbedret mobilitet kan 

være medvirkende til bedre balance og koordination.  

 

Styrketræningsøvelser – Styrkelse af musklerne i benene, core og arme kan medvirke til signifikant 

forbedring af balancen.  

 

8.2. Opvarmningsøvelser: 

1) Håndledsrotationer – roter først den ene vej (5x) derefter den anden vej (5x) 

2) Bevægelse af finger – åben/luk hånden (10x) 

3) Skulderrotation – først fremad (5x) / derefter bagud (5x) 

4) Mini knæbøjninger, mens der holdes fast i et bord (10x) 

5) Ankel rotationer (10x) 

 

Flere øvelser er beskrevet nedenfor.  
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8.3. Balance & koordinationsøvelser: 

1) Et bens stand – Venstre ben, 10 sekunder og derefter 10 sekunder på det højre ben. Instruktion: 

Start med at stå, så der er en hoftebreddes afstand mellem fødderne. Mens du holder fast i et bord 

eller lignende, løftes den ene fod let fra jorden, så du står på ét ben. Hold kroppen ret og pas på med 

at læne dig mod den side, hvor du har foden i jorden. Du kan gøre øvelsen sværere ved kun at holde 

fast i bordet med én hånd, og senere måske ved slet ikke at holde ved. Det er altid godt at have et 

stabilt bord eller lignende at støtte sig til i nærheden, hvis du pludselig skulle få brug for at gribe ud 

efter dette. Hold foden over jorden i 10-15 sekunder. Gentag 5 gange på hvert ben.  

 

2) “Tap” med fod på stepbænk eller kegle – Instruktion: Stå ret op med ansigtet vendt mod en 

stepbænk, kegle eller lignende. Som begynder kan det være rart at have et bord eller lignende at støtte 

sig til indtil balancen er god nok til at kunne undvære dette. I en kontrolleret bevægelse løftes den 

ene fod op og berører let stepbænk, keglen eller lignede et kort sekund, for derefter at vende retur til 

startpositionen. Mens du gentager bevægelsen, skal du fokusere på at lave en kontinuerlig, flydende 

og kontrolleret bevægelse. Lav 10 gentagelser på hvert ben. Gentag 2-3 gange.  

 

3) Ræk ud øvelse – Instruktion: Begynd med at placere dine fødder så tæt som muligt, men kun så 

tæt, at du fortsat føler dig stabil. Stå ret op, hold eventuelt fast ved et bord for at få hjælp til at holde 

balancen. Ræk nu den ene hånd frem, mens du holder balancen. Du kan gøre øvelsen sværere ved at 

slippe bordet og række begge hænder frem. Du kan også prøve at udfordre dig selv ved at række ud 

til den ene side eller variere retningerne. Ræk ud 10 gange med hver arm. Gentag 2-3 gange.  

 

4) Spark fremad – Instruktioner: Stå med fødderne placeret i en skulderbred afstand. Mens du holder 

fast i et bord eller anden stabil genstand, fører du dit ben roligt fremad – ligesom ved et spark. Vend 

tilbage til startpositionen. Gentag denne bevægelse ud til siden og vend tilbage til startpositionen 

igen. Før benet bagud og vend retur til startpositionen. Lav hver bevægelse 5-10 gange til hvert ben. 

Gentag 2-3 gange.  

 

5) Stående march – Instruktion: Stå med en skulderbred afstand mellem fødderne. Mens du eventuelt 

holder fast i en stabil flade, løftes det ene ben i et højt knæløft. Gå tilbage til udgangsposition og skift 

herefter til det andet ben. Fokuser på at lave flydende, kontrollerede bevægelser og hold din krop ret, 

så du undgår at læne dig til den ene side.  Du kan gøre øvelsen sværere ved ikke at holde fast i noget. 

Gentag øvelsen 20 gange (10 gange til hvert ben). Gentag 2-3 gange. 

 

6) Mini Lunges – Instruktion: Men du holder fast i et bord eller lignende, træder du et langt skridt 

fremad (en lunge) – bøj dit knæ en smule. Vend retur til startpositionen og gentag med modsatte ben. 

Du bestemmer selv, hvor meget du bøjer dit forreste knæ, og dermed hvor dyb din lunge bliver. Hvis 

du oplever knæ- eller hoftesmerter, kan du modificere øvelsen ved at tage mindre skridt fremad. 

Gentag øvelsen 10 gange på hvert ben. Gentag 2-3 gange. 

 

7) Sidelæns step – Instruktion: Hold fast i en stabil overflade og stil dig med fødderne i en 

skulderbreddes afstand. Gå et langt skridt sidelæns og forsæt sådan i 5-10 skridt. Gentag øvelsen til 

den anden side. Gentag det hele 2-3 gange.  

 

8) Squats – Instruktion: Stå med fødderne placeret i en skulderbreddes afstand. Hold fast i en stabil 

overflade og lav en squat/knæbøjning – ligesom hvis du skulle sætte dig på en stol. Det kan være en 

hjælp, at have en stol stående bagved af sikkerhedsmæssige årsager. Lav øvelsen 10 gange og gentag 

dette 2-3 omgange.  
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9) Semi-Tandem Stand – Instruktion: Stå med den ene fod lidt foran den anden i en “hæl-tå” position. 

Hvis dette er for svært, kan du flytte fødderne, så du fortsat står med den ene fod foran den anden, 

men mere bredstående. Brug eventuelt et bord eller anden stabil overflade til at støtte dig til, hvis 

nødvendigt. Hold positionen i 10 sekunder og skift derefter så den anden fod står forrest – gentag 

øvelsen her. Gentag hele øvelsen 2-3 gange på begge sider.  

 

10) Hælløft – Instruktion: Stå med dine fødder i en skulderbreddes afstand og hold eventuelt fast i et 

bord eller anden stabil overflade. Stå på tæerne og løft hælene fra jorden, så alt vægten kommer frem 

på forfoden. Det kan være nødvendigt at støtte sig mere til bordet til en start, indtil du finder balancen. 

Sørg dog for, at du står ret op og ikke kommer til at læne dig frem i så fald. Du kan gøre øvelsen 

sværere ved at støtte dig mindre til bordet eller uden støtte overhovedet. Lav 10 repetitioner. Gentag 

denne 2-3 gange.  

 

11) Udstræk af haserne (Stående eller siddende) – Instruktion: Stå med din ene fod placeret på et trin 

eller lidt foran den anden fod. Ret dig op og læn dig langsomt frem. Du skulle nu gerne mærke et 

stræk på bagsiden af låret og ned i knæhasen. En anden måde at lave dette stræk på, er ved blot at stå 

med samlede ben og bukke dig forover, indtil du mærker strækket.  

 

12) Udstræk af læg – Instruktion: Stå med din fod op ad et trin og læn langsomt kroppen fremad. Det 

kan være en god ide at støtte dig til et gelænder eller lignende. Du skulle nu gerne mærke et stræk i 

din lægmuskel. Hold strækket i 10-20 sekunder på hvert ben. Undgå at “vugge” frem og tilbage mens 

du laver strækket. Gentag øvelsen 2-3 gange.  

 

9. HANDLINGSPLAN   
I forbindelse med opstart af Carpet Bowls eller andre aspekter af sporten (f.eks. indkøb af udstyr, 

træning, turneringer, organisering) er du altid velkommen til at kontakte projektets partnere eller 

besøge vores hjemmeside: http://care.kekava.lv .  

 

Letland – Kekava Municipality Sport Agency, e-mail: sports@kekava.lv; Telefon: +371 29335090 

Norge – The Norwegian Carpet Bowls Federation / Norges Carpet Bowls Forbund, e-mail: 

leifhamberg@hotmail.com, Telefon: +47 905 72 189 - Leif Hamberg & +47 900 87 073 - Gunnar 

Hjorthaug 

Danmark – DGI VESTJYLLAND, e-mail: karen.damborg@mvb.net, Telefon: +45 9749 2307 

Tyrkiet – Nilüfer Municipality, e-mail: enderacel@nilufer.bel.tr, Telefon: +90 224 444 16 03 

Italien - Soc.Cons. Mista a r.l. Rocca di Cerere Geopark, e-mail: info@roccadicerere.eu, Telefon: 

+39 935 504717  
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