
 

                                                                       

 
Nye kugle regler. 
 

År 2020 er året hvor der sker en masse, vi høre årstallet omtalt rigtigt mange gange når vi i tv 
og radio høre om regeringen og oppositionens mange planer. 

 
Men også i bowling verden sker der forandringer i 2020. 

Helt nye regler ser dagens lys, når vi taler boring af kuglerne, nu må der ikke være det hul og 

det hul i kuglerne… dog slipper vi ikke for at få hullerne til de tre fingre der skal bruges når vi 
skal kaste kuglen. 

 
Hvad er det så for ændringer der sker? 

Den tekst der er kommet fra det internationale forbund kan I se på forbundets hjemmeside,  

 
http://bowlingsport.dk/nye-kravspecifikationer-for-bowlingkugler/  

 
 

Men for nogle kan denne tekst være som at læse en rulletekst med runer, så for at give jer alle 
muligheden for at forstå hvad er kommer til at ske, vil her i denne her skrivelse forsøge at 

ramme et forståeligt sprog. 
 

Den 1. august 2020, træder de nye regler omkring Bowlingkugler i kraft. Fremadrettet må 

der maksimalt kun være lige så mange huller i kuglen, som man selv putter i hullerne. Det vil 
sige, at bruger man 3 finger, til at holde bowlingkuglen, ja så må man kun have 3 huller i 

kuglen. Det samme gælder 2 finger = 2 huller osv. Det vil også sige, at man heller ikke må 
ændre på hvor mange fingre man bruger i bowlingkuglerne, Man må altså ikke bruge 2 

fingerslip, når man har 3 huller i kuglen, heller ikke hvis det bare er for et enkelt slag. 

 
For at imødekomme disse ændringer, har de ændret på den maksimale uligevægt fra 

venstre/højre side og Top/bund, målt ud fra midten af ens greb (mellem finger og tommel 

hul). Vi kender endnu ikke så meget til, hvad det gør ved reaktionen, dette skal vi først i gang 
med at teste. Dog ved vi, at ved at lukke balancehullet, vil ens kugle skrue senere, og i nogle 

tilfælde vil den også skrue mindre. 
 

Dertil kommer der en regel om rengøring af bowlingkuglerne under spil. Hidtil har det været 

tilladt, at bruge rensevæske som er godkendt af USBC under spillet. Dette bliver i fremtiden 
forbudt. Dato for denne ændring er stadig lidt uvis, men den forventes at træde i kraft, på 

samme tidspunkt. 
 

Hvis I har spørgsmål, så er i meget velkommen til at henvende jer til Mik Stampe eller FM 

Proshop. 
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