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Horsens Bowling Klub 91 

HBK 91, som er byens ældste bowlingklub, er stiftet den 21. maj 

1991, og har spillere i de fleste af de under Danmarks Bowling 

Forbund oprettede turneringsklasser. 
 

Klubbens formål er at samle bowlingudøvere, og at deltage i de af 

Jydsk Bowling Union og Danmarks Bowling Forbunds arrangerede 

holdturneringer og stævner. 

 

Træning: 

Sæsonen løber fra 2. onsdag i august til og med 3. onsdag i maj.       

Der er efterårsferie i uge 42, juleferie i uge 51 og 52, vinterferie i 

uge 7 og påskeferie onsdag før Skærtorsdag. I de år, hvor Kr. Him-

melfartsdag ligger før eller i 3. uge af maj, er der ferie onsdagen før 

Kr. Himmelfart. 
 

Seniorer træner fra kl. 19.00 til 20.30. 

 
 

Afbud til træning: 

Hvis du vil melde afbud til træning, skal du om muligt gøre det inden 

mandag kl. 16, idet vi så kan afmelde overflødige baner og spare 

mange penge. Afbud efter mandag kl. 16 koster derfor klubben 

penge. Afbud skal ske skriftligt – du kan se nærmere på hjemmesi-

den.  

 

Hvis du er passiv, er din plads på banerne naturligvis afmeldt. Hvis 

du derfor pludselig vil spille alligevel, skal du tilmelde dig inden 

mandag kl. 16. Også dette skal ske skriftligt. 



Turneringer: 

Der spilles turneringskampe under Danmarks Bowling Forbund.  
 

Kampene foregår altid i weekenden. 
 

Derudover afholdes der en lang række stævner, som vi opfordrer vo-

re medlemmer til at deltage i.  

På vores hjemmeside www.hbk91.dk kan man under fanen Stævner 

finde link til stævner godkendt af JBwU. 

 

Turneringshold i 2019/2020: 

Senior:  

JFT Damer Pulje 2 Vejle HBK 91 I                     

DT Vest Herrer 3. div. Række B HBK 91 I                     

3-personers Open Pulje Pulje F HBK 91 I  

 

Klubdragt: 

Ved enhver deltagelse i godkendte turneringer og stævner skal der 

spilles i godkendt spilledragt. 

Klubben er behjælpelig med spilletrøjer, idet vi har aftaler med flere 

firmaer i Horsens-området om sponsorater for spilletrøjer. Se mere 

under kontingent. 

Reglement vedr. spillebukser er lempet, så spillerne på seniorhold nu 

blot skal spille i ”underdel i samme farve”.  HBK 91 giver nye med-

lemmer tilskud på 250 kr. til indkøb af bukser. 



Spilletrøjer leveres af Biledgaard Profil; de er i øvrigt også sponsor 

for HBK 91.  

Medlemmerne kan om ønsket købe spillebukser samme sted, oplys at 

det er til HBK 91, så får man dem til klubbens rabat-pris. 

 

Månedligt kontingent (inkl. licens): 

Seniorer:  250 kr. 

Ungseniorer (18 - 23 år):   220 kr. 

Aktive uden træning/baneleje:     75 kr. 

Juni og juli er kontingentfrie. 

Indmeldelsesgebyr - seniorer:  150 kr. 
 

I indmeldelsesgebyret er der inkluderet en HBK91-spilletrøje.  

Træner man om onsdagen, får man 2 spilletrøjer, og spiller man også 

kampe, får man 3 stk. 

Ekstra spilletrøje kan købes for 200 kr. – så længe lager haves. 

 

Betaling af kontingent: 

Kontingentet skal indbetales månedsvis forud, senest den 3. hverdag 

i måneden. 

Kontingent kan indbetales på klubbens bankkonto – BEMÆRK 

denne er ændret 19. juni 2020: 

Reg. nr. 9570, konto nr. 13031959.  



 

Klubbens hjemmeside 

Hjemmesiden www.hbk91.dk fungerer som klubbens medlemsblad. 

Hjemmesiden fortæller og informerer om alt, hvad der rører sig i 

klubben. Så har du stof, en historie fra dit hold eller lignende, så skal 

du sende nogle linjer og et par fotos til web-masteren. 
 

Klublokale: 

I kælderen under Bowlinghallen har vi et klublokale til opbevaring af 

kugler. 
 

Nøgle kan bestilles på en klubaften mod et depositum på 50 kr. 

 

Klubbens ledelse: 
 

Bestyrelsen ser efter valg på generalforsamlingen 2019 således ud: 

 

Formand: 

Flemming Nielsen  20402825  fl.saaby2403@gmail.com &  

   horsensbowlingklub@gmail.com 
 

Kasserer: 

Erik Jespersen 23616608    erik-j@stofanet.dk 

 

Seniorleder:  

Flemming Nielsen Indtil videre. 

 

Medlem:  

Ole Porsgaard 22635120    



 

Medlem:  

Michael Schmidt 20406343   michael@allright.dk 

 

Medlem, webmaster:  

Claus Hesel 22756738   claushesel@gmail.com 

 

Suppleant: 

Elva Andersen. 

 


