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Indledning
Det er med stor stolthed, at DØBU (Dansk Øl-Bowling Union) kan præsentere det officielle DØBU
Reglement, som nu er tilgængelig på vores Facebook-side. Reglementet har været længe undervejs, efter vores oprindelige regelsæt forsvandt sammen med vores tidligere hjemmeside, hvorfor
det først er kommet nu. Vi håber, at I alle vil nyde godt af regelsættet, som kan hentes ned på din
smartphone som læsevenlig PDF.

DØBU Reglementet er vedtaget af bestyrelsen i DØBU:

_______________________

_______________________

_______________________

Mike Vad

Søren Laurids Tirstrup

Michael ”Coach” Kjær

Formand/DØBU Opfinder

Næstformand/Designer

Bestyrelsesformand/Coach
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§ 1: Inden kampstart
I denne paragraf beskrives de forhold, som skal være på plads før en kamp kan påbegyndes og
reglementet kan anvendes.

§ 1, stk. 1: Gældende spilleunderlag til ølbowling
Visse forhold skal være på plads inden en ølbowling kamp kan finde sted. Ølbowling egner sig
bedst til at blive spillet på en almindelig græsplæne. Underlaget bør samtidig også være jævnt
uden alt for mange knolde. Ved store arrangementer kan et græstæppe eller filt også nemt bruges, hvis kampene bliver spillet et sted uden græs. Hvis det ikke er muligt at finde et repræsentativt spillested kan man begive sig ud i andre underlag såsom grus, asfalt eller på is om vinteren mv.
Ølbowling kan endvidere spilles indendørs, hvis det er muligt at finde lokaler til dette. For at gøre
spillet mere udfordrende kan man finde et underlag, som er meget knoldet og ikke er jævnt, hvorved boldens bevægelsesmønster vil være sværere at forudsige og gør dermed spillet sværere.

§ 1, stk. 2: Uegnede spilleunderlag til ølbowling
Da bolden der spilles med i ølbowling skal kunne trille på banen, egner det sig ikke til at blive spillet i sand, mudder, vand og lignende underlag. Desuden egner ølbowling sig ikke til at blive spillet i
regnvejr eller kraftigt blæsevejr.

§ 1, stk. 3: Tildeling af bold og banehalvdel
Forud for kampens begyndelse skal det afgøres, hvilket hold der starter med bolden og hvem der
vælger banehalvdel. Tildelingen kan foregå ved at slå ”Sten, saks, papir”, kaste en mønt, drikke om
kap eller andet. Det er dommeren der afgør, hvilken form for lodtrækning, der skal foretages. Det
vindende hold får lov til at vælge enten banehalvdel eller at starte med bolden. Alt efter, hvad det
vindende hold vælger, vil det andet hold blive tildelt det andet.
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§ 2: Banens opbygning
Denne paragraf omhandler og beskriver, hvordan en ølbowlingbane er bygget op.

§ 2, stk. 1: Banens specifikationer
En ølbowlingbane er formet som et rektangel, som vist på nedenstående figur. De officielle mål
forskriver, at en ølbowlingbane, skal være mellem 2-4 meter i bredden, mens længden variere fra
10-12 meter. Hvis banen er meget ujævn kan denne afstand dog forkortes, og omvendt kan banen
med fordel forlænges, hvis den er jævn for derved at opretholde en vis sværhedsgrad i spillet.
Banen er opdelt af en midterlinje, som er optegnet på midten af banen ud for dommerens placering. Midterlinjen bruges til at afgøre, om der er tale om airball i forbindelse med et kast jf. § 3,
stk. 6, og om en forhindring er kastet langt nok jf. § 3, stk. 8.
I begge ender af en ølbowlingbane er der en baglinje. Baglinjen går fra det yderste hjørne af den
ene spillers siddeplads til medspillerens yderste hjørne, som det kan ses på figur 1 nedenfor. Det
samme gør sig gældende i modsatte ende.

Figur 1 - Ølbowlingbanens opbygning
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§ 2, stk. 2: Siddepladsernes placering
Siddepladserne placeres side om side i hver ende af banen med 1-2 meters mellemrum. Afstanden
fra det ene holds siddepladser til det andet holds siddepladser er der en afstand på 9-11 meter jf.
de officielle mål i § 2, stk. 1.

På den rektangulære bane, udgør siddepladserne, som spillerne sidder på, hjørnerne i banens fysiske afgrænsning og alt indenfor rektanglet udgør spillearealet.

§ 2, stk. 3: Siddepladsernes specifikationer
Siddepladserne som spillerne sidder på, må max være ½-1 meter i både længde og bredde. Der er
ingen regler for, hvor høj en siddeplads må/skal være. Det er tilladt at bruge almindelige stole eller
havestole, men man kan også bruge ølkasser, træstubbe, andre kasser eller andre objekter, som
egner sig som sæde. Siddepladsen skal være i kontakt med underlaget under hele kampen og være
placeret inden for banens afgrænsning.

Tip: Hvis der benyttes ølkasser som siddepladser, med øl i, i en længerevarende kamp, har spillerne en fordel, da der er let adgang til øl.

§ 2, stk. 4: Optegning af banen
Jf. § 2, stk. 3 udgør de yderste hjørner af siddepladserne den rektangulære ølbowling bane, som
der spilles på. Det anbefales, at banen bliver optegnet, således at det er nemmere for dommeren
såvel som spillerne, at bedømme om forhindringer er kastet rigtigt eller om der er tale om airball.

Til optegning af banen kan der med fordel bruges spraymaling, stregmaling, snor eller andet til
optegning af linjerne. Hvis der ikke er mulighed for at tegne banen op, er det en god idé at placere
dommeren ud for midterlinjen, så han bedre kan orientere sig og dømme kampen på bedst mulige
vilkår, samtidig med at spillerne har en fornemmelse af, hvor midterlinjen er.
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§ 2, stk. 5: Boldens specifikationer
Det anbefales, at man bruger en læderfodbold i str. 3-5. Man kan med fordel også bruge en volleyball, basketball eller andre former for bolde, hvis man ikke har en læderfodbold.
Hvis man ønsker at øge sværhedsgraden kan man bruge en plastikbold eller en flad læderfodbold,
således at det bliver sværere at forudsige boldens bevægelsesmønster.

§ 2, stk. 6: Flasken mellem siddepladserne
Der bør bruges tomme ølflasker af enten glas eller plastik som kegler mellem hvert holds siddepladser. De tomme ølflasker er nemmere/lettere at vælte, hvorimod de fulde ølflasker kan være
sværere at vælte, samtidig med, at der er en risiko for at de ødelægges af et hårdt skud eller af
sollyset. Har man ikke nogen ølflasker, kan man være nødsaget til at spille med dåseøl, hvilket gør
spillet noget sværere da en tom dåseøl let kan blive væltet af en kraftig vind.
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§ 3: Grundregler i ølbowling
Denne paragraf beskriver grundreglerne i ølbowling, som bør gælde for enhver kamp, der spilles
under de forhold, som er beskrevet i § 1, stk. 1.

§ 3, stk. 1: Kort beskrivelse af ølbowling
Ølbowling er en holdsport, hvor to hold à to personer dyster mod hinanden. En ølbowlingbane
består af fire siddepladser, som er placeret i et rektangel med spillerne siddende i hver sin ende på
deres respektive siddepladser. I hver ende er der placeret en tom ølflaske mellem siddepladserne,
som modstanderholdet skal forsøge at vælte ved hjælp af en bold, som skal trilles hen ad banen.
Hvis modstanderholdets ølflaske vælter, skal de drikke én øl i alt som straf, som de efterfølgende,
når øllen er tom, skal smide på banen som forhindring jf. § 3, stk. 4. Holdet har én tår pr. spiller til
at få drukket øllen jf. § 5, stk. 3. Hvis der spilles efter point, får det hold, som væltede flasken et
point, og der spilles indtil et givent antal point er opnået.

§ 3, stk. 2: Spillets varighed & varianter
Varigheden af en ølbowlingkamp kan variere fra 5 minutter til flere timer alt efter, hvilken variant
af spillet man vælger at spille. De mest gængse måder at spille på er beskrevet nedenfor:

1. ”Last Team Standing”
I "Last Team Standing" spilles der ikke på tid eller point; Man spiller til den første spiller eller det
første hold giver op. Den hyppigste grund til opgivelse i ”Last Team Standing” er enten opkast eller
for høj promille, som gør at det ene hold ikke kan spille videre. Spillet er velegnet til fester, hvor
formålet er at blive fuld. Forud for spillet bør man have klare linjer om, hvilke scenarier der kan
føre til en tabt kamp. Ydermere vil det være dommeren, som vurderer om et hold skal taberdømmes ud fra de vedtagne scenarier.
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2. Turnering (Knockout)
Ved festivaler eller store arrangementer kan man med fordel vælge turneringsformen, hvis der er
mange hold som ønsker at deltage i spillet. Alt efter, hvor mange holde der ønsker at spille, kan
der enten laves gruppespil eller knockout kampe fra starten af. I en turnering spilles der til et givent antal point i hver kamp. Det er en god idé, at sætte en tidsgrænse på hvert spil, således at det
ikke trækker ud, hvis der ikke kan findes en vinder i et spil fordi holdene ikke kan ramme flasken.
Ved tidens udløb er det holdet med flest point der vinder.

Bemærk: Er der ved tidens udløb dødt løb mellem de to hold skal der spilles ”Sudden Death”, hvor
holdet der rammer flasken først vinder kampen. Inden ”Sudden Death” startes, skal der trækkes
lod om, hvilket hold der starter med bolden, dette kan gøres ved at bunde en øl, slå plat eller krone eller andre former for lodtrækning. Vinderen starter med bolden, hvorefter bolden går videre
til det andet hold, hvis de ikke rammer og så fremdeles.

3. Spille med point og/eller sæt
Er man to hold som spiller en ølbowlingkamp kan man med fordel spille med point og/eller sæt,
hvis man ikke ønsker at spille ”Last Team Standing”. Forud for kampen bestemmer de to hold sig
for, hvor mange point der spilles til og om der skal spilles flere sæt. Det hold, som får det aftalte
antal point og/eller sæt vinder kampen.

§ 3, stk. 3: Bandespil
I ølbowling er det tilladt at bolden først rammer siddepladsen, for derefter at bande ind mod den
tomme ølflaske og vælte den. Bandespil er tilladt i dette omfang, så længe bolden blot forbliver
inden for banen, dvs. at bolden gerne må ramme det yderste stoleben og derefter vælte flasken,
så længe den ikke har været uden for banen. Et eksempel på bandespil er illustreret på figur 2 på
næste side:
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Figur 2 - Eksempel på bandespil i ølbowling

§ 3, stk. 4: Forhindringer på banen
Ved væltning af et af holdenes flasker, skal holdet, hvis flaske er væltet, drikke én øl jf. § 3, stk. 1.
Når holdet har drukket øllen og dommeren har godkendt, at den er tom jf. § 5, stk. 4, skal flasken
smides ud på banen som forhindring. Flasken skal kastes over midterlinjen og lande indenfor modstander holdets banehalvdel, som det ses af figur 3 på næste side. Hele flasken skal være placeret
over midterlinjen førend kastet kan godkendes, ligesom at bolden skal være helt over mållinjen i
fodbold, før der dømmes mål. Flasken må ikke ramme eller lægge lige foran modstanderens flaske.
Forud for kampens eller turneringens start skal der være klare retningslinjer for, hvor tæt på en
forhindring må være på et af holdenes flasker. Som hovedregel bør der være omkring en ½ meter
fra ølflasken til forhindringen, som det ses af figur 3 på nedenstående side. Det givne hold som
skal kaste forhindringen på banen har tre forsøg til dette. Hvis forhindringen ikke lander inden for
området på modstandernes banehalvdel skal de kaste flasken igen. Formår holdet ikke at gøre
dette på tre skud bliver de tildelt en straføl som drikkes jf. § 5, stk. 3. Efter tredje skud bliver flasken liggende, hvor den landende ved det tredje og sidste skud.
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Tip: For at gøre spillet mere interessant kan man vælge at tilføje følgende regel; Hvis et hold rammer en forhindring på vej ned mod flasken, og denne samtidig væltes, skal holdet, hvis flaske blev
væltet drikke én ekstra øl, fordi det andet hold formåede at ramme en forhindring og vælte flasken samtidigt. Dette gør sig også gældende, hvis flere forhindringer rammes på vejen, det vil sige;
to ekstra øl ved to ramte forhindringer, tre ekstra øl ved tre ramte forhindringer osv.

Bemærk: Eventuelle straføl, som modtages igennem spillet skal IKKE smides på banen som forhindringer. Det er kun de øl, som bliver drukket når flasken væltes i forbindelse med pointscoring,
som skal smides ud på banen som forhindringer.

Figur 3 - Områder på banen, hvor forhindringer skal være inden for

§ 3, stk. 5: Ødelæggelse af forhindringer
Hvis en forhindring bliver smadret i forbindelse med, at en ny forhindring bliver kastet på banen,
tildeles holdet som kaster en straføl, som drikkes efter samme forskrifter i § 5, stk. 3. Hvis forhindringen blot bliver ramt og ikke bliver ødelagt, vil holdet ikke blive straffet og flasken bliver liggende, hvor den landende.

12.

§ 3, stk. 6: Airball
I enhver ølbowlingkamp er det på intet tidspunkt tilladt at kaste bolden direkte mod det andet
holds ølflaske ved f.eks. et overhåndskast jf. § 3, stk. 7. Bolden skal, som sportens navn antyder,
bowles, hvorfor bolden må og skal trille hen af jorden for at vælte modstanderens flaske for derved at score point. Det er dog tilladt, at et kast ikke er i berøring med underlaget hele vejen mod
modstanderens flaske, hvorved reglen om airball kommer ind i billedet. Når bolden kastes skal den
ikke nødvendigvis være i berøring med underlaget hele vejen, hvorfor der er tilladt at bolden hopper, så længe bolden har været i berøring med det kastende holds egen banehalvdel. Har bolden
ikke ramt holdets banehalvdel dømmes der airball, hvilket resulterer i en straføl til det kastende
hold, som skal drikkes jf. forskrifterne i § 5, stk. 3, samtidig med at bolden gives videre til det andet
hold. Reglen om airball er også til for at udligne eventuelle ujævnheder i banen, da det kan være
svært at udfører et kast, hvor bolden er i berøring med underlaget hele vejen, hvis underlaget er
ujævnt.

For at illustrere reglen om airball, ses der nedenfor tre eksempler på skud, som kan forekomme i
en ølbowlingkamp:

Figur 4 - Godkendt skud - Bolden triller hen af banen fra start til slut

På ovenstående figur 4, ses et perfekt skud i ølbowling-mæssig forstand. Eksemplet viser, at bolden er i berøring med jorden, fra den slipper den skydende spillers arm til den rammer modstan-
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derens flaske i den anden ende. Skuddet er godkendt, da der på ingen måder er tale om airball i
ovenstående tilfælde.

Figur 5 - Godkendt skud - Bolden triller ikke hen ad banen hele vejen, men har været i berøring med egen banehalvdel

I ovenstående eksempel på figur 5, ses et skud, som ikke triller hen af banen, ligesom det var tilfældet på figur 4. Selvom bolden ikke triller hele vejen hen af banen har bolden været i kontakt
med det kastendes holds banehalvdel, hvorfor skuddet er godkendt.

Figur 6 - Ikke godkendt skud - Bolden triller ikke hen af banen og har ikke været i berøring med egen banehalvdel

Ovenstående figur 6, viser et skud som ikke er godkendt, da der er tale om airball. Bolden har ikke
været i berøring med det kastende holds banehalvdel inden den rammer modstanderens, hvorfor
skuddet er ugyldigt og holdet tildeles en straføl, samtidig med at turen går til modstanderen.
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§ 3, stk. 7: Kasteteknik
I ølbowling er det kun tilladt at kaste underhåndskast, hvorfor det ikke er tilladt at udfører overhåndskast, sparke til bolden med foden eller andre varianter af skud i løbet af en kamp. Det er op
til spilleren selv, hvilken hånd der benyttes. Det er tilladt at udfordre sig selv, ved at forsøge sig
med skruebolde mv., så længe det er underhåndskast og bolden når at røre jorden på egen bane
halvdel jf. reglen om airball i § 3, stk. 6.

Tip: Hvis et hold har spillere som bruger henholdsvis højre og venstre hånd til at skyde, kan der
med fordel tænkes i, hvem der sidder hvor på banen, således at man har de bedste forudsætninger for at kaste bolden.

§ 3, stk. 8: Skæve eller korte kast
Hvis bolden i en given ølbowlingkamp triller ud over sidelinjen eller ikke bliver kastet hårdt nok og
dermed ikke når ned til modstanderens ende, tildeles holdet, som har kastet bolden, en straføl.

Bemærk: Bolden dømmes først ude af banen, når hele bolden er over sidelinjen, eller for kort, hvis
den ikke den når ned og har kontakt med linjen ud for det forreste af modstandernes stole/kasser.

På nedenstående figur 7, ses et eksempel på korte og skæve kast, som kan forekomme i en given
ølbowlingkamp: (Se næste side)
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Figur 7 - Eksempler på skæve og korte kast i ølbowling

§ 3, stk. 9: Blokering af bolden
Det er på intet tidspunkt i en ølbowlingkamp tilladt at blokere bolden på nogen måde, hverken
med kroppen eller materielle ting, når modstanderen har kastet bolden. Hvis bolden har retning
mod en spillers stol, skal spilleren undvige bolden ved at løfte eller sprede benene, da det takseres
som en blokering, hvis spilleren rammes inden bolden ligger død. Blokeres bolden på vej mod flasken, straffes holdet, som blokerede bolden, med en straføl. Hvis det samme hold fortsætter med
at blokere bolden fremadrettet i kampen skal der drikkes to straføl ved anden blokering, tre straføl
ved tredje blokering osv. Forud for kampen kan det aftales, hvor mange blokeringer der er tilladt
førend et hold kan diskvalificeres – Det anbefales, at der må blokeres 3 gange pr. hold, hvorved
man diskvalificeres ved fjerde blokering. Forsøger et hold, af taktiske årsager, at blokere en bold,
som ender ud i, at flasken væltes af spilleren som forsøger at blokere eller blokeringen mislykkedes, men stadig bliver ramt og samtidig vælter flasken, tildeles det kastende hold et point og holdet som forsøgte at blokere modtager en straføl for forsøg på blokering oveni den øl, som de skal
drikke for den væltede flaske jf. § 3, stk. 1.
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Straføllene skal drikkes, som hovedregel, inden for ét minut jf. § 5, stk. 6. Det være sig om det er
én eller tre straføl. Når holdet ikke at drikke de/den givne straføl modtager holdet endnu en, som
de har ét minut til at drikke sammen med det resterende af straføllene, hvis dette ikke lykkes er
dommeren i sin fulde magt til at diskvalificere holdet og derved tildele det andet hold sejren.

§ 3, stk. 10: Nøl
Hvis en spiller er for lang tid om at skyde, er dommeren i sin fulde ret til at dømme nøl og give spilleren en advarsel. Skyder spilleren ikke efter dommeren har givet en advarsel straffes dette med
en straføl, som drikkes efter forskrifterne i § 5, stk. 3. Hvis det samme hold eller spiller gentagne
gange bliver ved med at holde på bolden og trækker tiden ud kan dommeren vurdere om det er
nødvendigt at diskvalificere spilleren og derved holdet.
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§ 4: Hold- og spillerregler
I denne paragraf specificeres de regler, som vedrørende holdene og spillernes ageren og handlinger igennem en ølbowlingkamp.

§ 4, stk. 1: Antallet af spillere i ølbowling
I ølbowling spiller to hold, bestående af to spillere på hvert hold, mod hinanden. Kampen består
således af i alt fire spillere. Det er ikke tilladt at have mere end to spillere på et hold, samtidigt
med, at det ikke er tilladt at være mindre end to på hvert hold.

§ 4, stk. 2: Udskiftning i en kamp
Jf. § 4, stk. 1, er det eneste tilladte spillerantal på et hold i en ølbowlingkamp, to spillere, hvorfor
det heller ikke er tilladt på noget tidspunkt i gennem kampen at foretage en udskiftning af en eller
flere spillere på et hold. Læs mere om udskiftning grundet skade i § 4, stk. 4.

§ 4, stk. 3: Udskiftning mellem kampene
Jf. § 4, stk. 2, er det ikke tilladt at skifte spillere ud, hvorfor det heller ikke er tilladt at skifte spillere
ud i en turnering mellem kampene. De registrerede spillere, som er tilmeldt på holdet til turneringen er de eneste, der må konkurrere i kampene. Hvis et hold ikke følger disse regler vil det medføre diskvalifikation og udelukkelse af turneringen.

Bemærk: Hvis et hold ved kampstart til den første kamp i en turnering mangler en spiller, som ikke
er dukket op, kan der gives dispensation fra de turneringsansvarlige, dommeren og det konkurrerende hold, til at den fremmødte må finde en medspiller hurtigst muligt, så kampen kan blive afviklet. Hvis dette er tilfældet SKAL den nye spiller deltage i resten af turneringen og må ikke skiftes
ud med den manglende spiller, hvis personen dukker op.
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§ 4, stk. 4: Udskiftning grundet skade
Skulle det ske, at en given spiller bliver skadet, det være sig fysiske eller psykiske skader, som ikke
er alkoholrelateret, i løbet af en ølbowlingkamp, og som forhindrer spilleren i at færdiggøre kampen, skal dommeren først godkende skaden, førend at spilleren må forlade banen. Godkendes
skaden må den skadede spiller lade sig udskifte med en anden ny spiller, så der igen er to spillere
på banen jf. forskrifterne i § 4, stk. 1 og § 4, stk. 5.

Bemærk: Spilles der turnering, skal den ansvarlige for turneringen underrettes, efter udskiftningen
er foretaget.

§ 4, stk. 5: Spillere på banen ad gangen
Det er på intet tidspunkt i en ølbowlingkamp tilladt, at begge spillere på et givent hold forlader
deres pladser, så længe kampen stadig er i gang. Der skal altid være minimum én spiller fra hvert
hold til stede på banen under hele kampen. Det være sig, hvis en medspiller skal hente bolden,
kaste op eller træde af på naturens vegne - På alle tidspunkter i kampen skal den anden medspiller
forblive på sin plads på banen og må ikke rejse sig førend den ikke-siddende medspiller er tilbage
på sin plads. Skulle det ske at den tilbageværende spiller rejser sig førend medspilleren er tilbage,
vil holdet blive straffet og dermed modtage en straføl, som skal indtages efter forskrifterne i § 5,
stk. 3.

§ 4, stk. 6: Opkast
I enhver ølbowlingkamp vil der være høj risiko for, at en spiller får for meget at drikke, hvilket ofte
medfører kvalme og opkast - Opkast må under ingen omstændigheder foregå på banen, sker dette
vil det resultere i én straføl. Ved gentagne tilfælde er dommeren i sin fulde ret til at diskvalificere
holdet og dermed tildele sejren til modstanderholdet.
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Skulle det ske, at en given spiller skal kaste op, skal dette foregå uden for banens linjer. Forlader
spilleren sin plads for at gøre dette, gælder samme regler som i § 4, stk. 5.

Bemærk: Spilles der ”Last Man Standing”, som er beskrevet i § 2, stk. 3, 1., vil opkast, uanset om
det foregår på eller udenfor banen, medføre øjeblikkelig sejr til modstanderholdet.

§ 4, stk. 7: Skift af tur til at bowle/kaste bolden
Der skal hele tiden skiftes tur mellem spillerne på det enkelte hold i enhver ølbowlingkamp. Når
den ene spiller på et hold har skudt, er det ved holdets næste tur den anden spiller på holdet til at
forsøge at vælte modstanderholdets flaske. Denne procedure skal følges hele kampen igennem.
Skulle det ske, at den samme spiller bowler/kaster bolden 2 eller flere gange efter hinanden tildeles holdet en straføl, som drikkes efter forskrifterne i § 5, stk. 3. Ved gentagne forseelser må
dommeren bedømme om der er grundlag for at diskvalificere holdet.
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§ 5: Drikkevarer
§ 5 beskriver, hvilke drikkevarer, som er tilladt, i en ølbowlingkamp, samt hvilke alternative drikkevarer der kan bruges. Ydermere beskrives indtagelse af straføl og hvilke forholdsregler, man bør
gøre sig, hvis man mangler øl.

§ 5, stk. 1: Tilladte drikkevarer i ølbowling
Som sportens navn antyder det forventes det, at der drikkes øl i enhver ølbowlingkamp. Det være
sig almindelige pilsner øl på 4,5 eller 4,7 procent, eller stærkere øl såsom eksport og guldøl. Holdene kan frit vælge, hvilken type øl de ønsker at drikke, dog skal der som tommelfingerregel altid
være en alkoholprocent på minimum 4,0 procent, hvorfor let-, light- og superlight øl ikke er tilladt,
medmindre holdene på forhånd begge har godtaget det.

Tip: Det er en god idé at finde en øl, som alle 4 spillere kan lide, da der i så fald ikke vil være forskellig alkoholprocent i øllene. Alternativt bør man vælge forskellige øl, som alle har den samme
alkohol, så det ikke hænder at det ene hold kan få en fordel ved, at de drikker øl med mindre procenter i end det andet hold, hvorved de ikke vil blive nær så fulde.

§ 5, stk. 2: Alternative drikkevarer
Ønsker en eller flere spillere ikke at drikke de angivne drikkevarer, som er specificeret i § 5, stk. 1.,
kan de få lov til at drikke andre alkoholiske drikkevare, såsom, Breezers, Cult Shaker, Mokai mv.,
hvis de øvrige spillere godkender det. Godkender de andre spillere ikke de alternative drikkevarer,
må den spiller/hold, som ønsker at drikke andre drikkevarer, tage stilling til, om de vil drikke øl,
som forskrevet i §5, stk. 1, eller trække sig inden kampen er gået i gang. Er der tale om én enkelt
spiller, som ikke ønsker at drikke øl, er det muligt for dennes holdkammerat at finde en ny medspiller inden kampens start, såfremt ønsket om at drikke andre drikkevarer ikke bliver opfyldt. Ud-
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over de andre spillere, SKAL dommeren også godkende drikkevarerne førend kampen kan gå i
gang.

§ 5, stk. 3: Indtagelse af straføl
Når et holds ølflaske væltes, skal spillerne på holdet drikke én øl som straf. Spillerne på holdet,
som har fået væltet deres flaske eller har modtaget en straføl, har én tår hver til at tømme deres
øl på, hvorfor det er tilladt at dele øllen, men hver spiller må kun sætte øllen op for munden én
gang pr. øl. Jf. § 5, stk. 6, har holdet som grundregel 1 minut til at tømme øllen. Overskrides tidsperioden, tildeles holdet endnu én straføl. Fortsætter holdet med at overskride tidsgrænsen kan
dommeren vælge at diskvalificere holdet, hvorved modstanderholdet vinder kampen.

Holdene kan også modtage straføl, selvom deres flaske ikke er blevet væltet. Nogle eksempler er
nævnt tidligere i reglementet, men nedenfor ses et udsnit af disse. Et hold vil blive tildelt en straføl
hvis…

… bolden ikke når ned til modstanderens flaske og stole, hvorved kastet dermed er for kort. Se § 3,
stk. 8, figur 7.
… den kastende spiller, kaster et skævt kast, så bolden ryger ud over en af sidelinjerne førend den
er nået ned til modstanderens flaske og stole. Se § 3, stk. 8, figur 7.
… bolden ikke er i berøring med banen inden den har passeret midterlinjen, hvorved reglen om
airball er gældende. Se § 4, stk. 7.
… en spiller spilder store dele af sin/holdets øl ved indtagelse.
… en forhindring smadres med en ny forhindring, som kastes ud på banen. Se § 3, stk. 5.
… holdet blokerer skuddet fra modstanderholdet, hvorved bolden ikke når frem til deres flaske. Se
§ 3, stk. 9.
… holdet er for lang tid om at skyde, hvorved dommer kan dømme nøl og tildele en straføl. Se § 3,
stk. 10.
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§ 5, stk. 4: Hvornår en straføl er tom
Under enhver ølbowlingkamp vil der opstå tvivl om, hvornår en straføl er tom. Som hovedregel er
en øl tom, når der ikke er mere væske/øl tilbage – Derfor må der gerne være skum tilbage i flasken, som render ud når øllen vendes på hovedet, for at vise at den er drukket. Det er ene og alene dommerens vurdering om det pågældende hold har fuldført opgaven eller om de bliver tildelt
en straf i form af en ny øl, som drikkes efter samme forskrifter jf. § 5, stk. 3.

§ 5, stk. 5: Mangel på øl
Alle ølbowlere oplever før eller siden det skrækkelige scenarium, hvor de indser at de er løbet tør
for øl. Såfremt modstanderen ikke forbarmer sig over det øltørstende hold, stoppes spillet indtil
der er nye øl. Stoppes spillet skal det øltørstende hold gøre en aktiv indsats for at rekvirere drikkevarer, gør holdet ikke dette, så tilfalder sejren holdet med øl. Som modstander til et hold uden øl,
bør man altid være storsindet og dele eller i hvert fald sælge ud af sine øl. Skulle det ske, at ingen
af holdene har flere øl tilbage og kampen ikke er færdigspillet, må man ty til de alternative drikkevarer jf. § 5, stk. 2, eller slutte kampen, hvorved holdet med flest point vinder kampen.

§ 5, stk. 6: Tidtagning ved indtagelse af øl
Tidtageren varetager tidtagningen i forbindelse med indtagelse af øl. Når en øl skal drikkes er det
tidtageren, som giver signal til spilleren om, at han/hun må begynde. Når øllen er tom jf. § 5, stk.
4, oplyser tidtageren dommeren om øllen blev drukket inden for tidsrammen. Er dette ikke tilfældet tildeles holdet en øl mere som straf. Hvis indtagelsen af øllen påbegyndes inden tidtageren har
givet signal til dette, kan dommeren tildele en straføl til holdet, hvis han vurderer, at dette er på
sin plads.

Bemærk: Som grundregel har et hold 1 minut til at drikke én øl. Før kampen begynder bør man
have en klar aftale om, hvor lang tid et givent hold har til at færdiggøre én øl i forbindelse med
straf eller pointscoring.
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§ 6: Dommertjeneste
I § 6 beskrives de forhold og regler, som gælder i forbindelse med bedømmelse af enhver ølbowling kamp.

§ 6, stk. 1: Dommertjeneste i ølbowling
Før enhver ølbowling kamp skal der udpeges 1 eller 2 dommere, som har til opgave at bedømme
kampen. Dommeren har magten over spillet og ansvaret for, at reglerne bliver overholdt. Dommeren har altid den endelige afgørelse, hvorfor det er vigtigt at finde en neutral dommer, som enten
har ingen relation til holdene eller lige meget relation til begge hold.

Som grundregel skal dommeren give tilladelse til alt der foregår i en ølbowlingkamp, dvs. hver
gang der skal skydes, drikkes, hentes bolde eller andre handlinger, som de deltagende spillere vil
foretage sig. Mange ser dette som et irritationsmoment og vælger at spille uden tilladelser, hvorved dommeren kun udgiver straffe, bedømmer om bold og forhindringer er kastet korrekt mv.

Dommeren må ikke blive påvirket af eventuelle tilskuere, og lade dem få indflydelse på vedkommendes bedømmelser, da håndhævelsen af reglerne alene er hans opgave. Det er dog tilladt at
bestikke og fedte for dommeren, da der ikke er nogen officielle regler for dette. Hvis en dommer
viser sig at være inhabil eller er for fuld og ikke er i stand til at dømme kampen ordentligt, kan der
findes en ny dommer, hvis begge hold er enige om dette.

Bemærk: Hvis en kamp spilles med kun fire mand til stede, og dermed ingen mulighed for at udpege en dommer, fungerer de fire spillere som dommere i fællesskab.
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§ 6, stk. 2: Linjedommere
Såfremt dommeren ønsker det, kan vedkommende før kampen udpege en eller to linjedommere,
som kan assistere dommeren med bedømmelse af airball, jf. § 3, stk. 6, eller vurdering af forhindringers placering på banen mv. Dommeren og linjedommeren kan i samråd afgøre, hvordan en
given situation skal dømmes, men det er altid dommeren jf. § 6, stk. 1, som har autoriteten og det
sidste ord på alle tidspunkter under en kamp.

§ 6, stk. 3: Tidtageren
Hvis der spilles flere kampe eller man afholder en turnering, hvor der spilles til point i et vist antal
minutter, er det vigtigt, at der udpeges en tidtager før kampen til at holde styr på kampens varighed. Personen kan enten være dommeren, en linjedommer eller en tredje person, som dommeren
finder passende til opgaven. Tidtageren er ydermere ansvarlig for tidtagning i forbindelse med
indtagelse af straføl jf. § 5, stk. 3.

§ 6, stk. 4: Diskvalifikation
Når en ølbowlingkamp spilles forudsættes det, at alle reglerne overholdes. Såfremt nogle regler
ønskes tilsidesat i en turnering eller kamp, skal det aftales med arrangøren af enten turneringen
eller kampen. Hvis en regel ikke bliver overholdt, som ikke er tilsidesat forud for kampen eller turneringen kan dette ved gentagne eller grove tilfælde medfører diskvalifikation i en turnering eller
øjeblikkelig tab af en igangværende kamp. Det er kun dommeren, der kan diskvalificere et hold. Er
der tale om et stævne eller en turnering kan der i særligt grove tilfælde være hjemmel til, at arrangørerne kan diskvalificere et givent holdt efter eller under en kamp for resten af turneringen,
hvis holdet ikke har overholdt reglerne eller opført sig meget upassende.

§ 6, stk. 5: Udvisning af en spiller
Dommeren er i sin fulde ret til at udvise en spiller, hvis spilleren for eksempel, opfører sig uterligt
under en kamp, så vedkommende er til gene for de andre spillere og/eller publikum, eller spilleren
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er for beruset til at fortsætte et spil. Nægter en spiller at rette sig efter reglerne eller dommeren
ved gentagende tilfælde, vil denne også blive udvist. Udvises en spiller fra et givent hold, har den
tilbageværende IKKE spiller mulighed for at fortsætte alene, da der altid skal være 2 spillere jf. § 4,
stk. 1 og 2, hvorfor det under ingen omstændigheder ikke er tilladt at skifte en ny spiller ind i forbindelse med en udvisning. Udvises en spiller på det ene hold, tildeles sejren derfor til det andet
hold, uanset hvordan stillingen er på daværende tidspunkt.
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