
Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde

27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

1. Peter Holm blev valg til dirigent

2. John Vinding Petersen blev valgt som referent

3. Beretningen:

Formanden fortalte at nu var endnu en sæson afviklet, der manglede dog lige enkelte

kampe den efterfølgende lørdag.

Det blev desværre med ringere tilslutning end sidste sæson, da det kun blev til 450

turneringskampe og 31 pokalkampe.

Året startede ikke som det plejer, pga. ny struktur i DBwF hvor KBU blev til DBwF-øst

blev der ikke holdt noget ”halfordelingsmøde” før end i august, normalt er det allerede i

januar vi taler sammen første gang.

Det blev også nævnt ar der indtil nu afviklet 3 individuelle stævner, vi mangler kun

afslutningsstævnet.

Vi har deltaget med udvalgt hold i 3-unionskampen, mødt Malmø-korpen og vi skal til

Helsingfors i maj hvor vi møder Stockholm og Helsingfors, dette arrangement ser vi

meget frem til.

Det blev igen en sæson med mange spændende og tætte kampe, i flere af rækkerne

falder placeringerne først på plads efter de sidste to runde.

Formanden kom derefter med en status over den forgangne sæson:

Det var med store forventninger invitationen til holdturneringen blev udsendt for

sæsonen 2016-2017.

Det endte med 84 herrehold og 6 damehold, igen en sæson med tilbagegang, dog en

mindre tilbagegang i forhold til sidste år.

Efter en lang sæson med mange spændende kampe fandt vi følgende mestre.

FSKBH-mestre for damer: Danica

FSKBH-mestre for herrer: Coop Idræt



I årets pokalturnering var der tilmeldt 27 herrehold fordelt på 19 klubber og 4

damehold fordelt på 3 klubber.

Efter nogle jævnbyrdige og spændende kampe stod vi til sidst med følgende vindere.

Damernes pokalturnering: Danske Bank / Danica

Herrernes pokalturnering: Nordea -1

Der har været en rigtig pæn tilslutning til vores søndagstræf som afvikles i Gladsaxe

Bowlinghal.

Vi har dog set os nødsaget til at reducere baneantal pga. lavere deltagelse, der var

afslutning søndag d. 23. april.

Baner for næste sæson er bestilt og vi håber flere vil tage imod dette tilbud.

Sæsonens åbningsstævne løb af stablen lørdag d. 27. august med 106 tilmeldte bowlere

fra 29 klubber.

Julestævnet blev afholdt lørdag d.10. december, der var tilmeldt 141 bowlere, fordelt på

30 klubber, af disse mødte der 133 op til en gang fornøjeligt 300-nedrykket med

præmieoverrækkelse efter hver start, meget populært.

Der var godt nok budgetteret med 168 deltagere til dette stævne, men ingen tvivl om at

dette stævne vil være med i næste sæson.

Lørdag d. 25. februar afviklede vi vores Oldboys/girls stævne.

Efter fire starter stod vi med følgende mestre.

Oldgirlsmester: Jane Rasmussen Danica

Oldboysmester: Søren Tholle Buus Jensen



Denne sæsons mesterskabsstævne blev afviklet den. 25. februar indledende kampe, og

semifinaler og finaler den. 25. marts og efter 18 serier stod vi søndag med følgende

FSKBH-mestre

Damer: Jane Rasmussen Danica

Herrer: Søren Tholle Buus Jensen

Afslutningsstævnet bliver først afviklet søndag den. 7. maj, vi håber på samme niveau

som sidste år, således at vi kan få afsluttet sæsonen med maner, eftertilmelding

modtages gerne.

Søndag d. 20. november var DFBU værter for 3-unionskampen, som blev afviklet i Lanes
& Lounges. Det var så første gang vi mødtes efter at KBU var blevet til DBwF-Øst, det
skulle senere vise sig at det også blev sidste gang, idet DBwF-Øst ikke havde økonomi til
at fortsætte dette samarbejde, så fremover bliver det en 2-unionskamp.
Denne gang var det FSKBH og DFBU der fik pokalerne med hjem, vi tog os af
damepokalen medens DFBU fik herrepokalen.

1 3 2

DFBU 205,0 DBwF-Øst 183,5 FSKBH 199,5
D = 98,0 D 89,0 D = 107,0

H = 107,0 H = 94,5 H = 92,5

FSKBH er arrangør af næste arrangement.

Den 19. marts var FSKBH vært ved den årlige venskabskamp mod Malmø.
De udtagne spillere var alle placeret på de øverste pladser af udtagelseslisten, så der skulle
vel ikke være nogen grund til ikke at tage begge pokaler.
Malmø´s herrer kæmpede det bedste de havde lært, dette var dog ikke nok da herrerne fra
FSKBH vandt 66 - 62.
Vores damer tog teten fra start og vandt 81 - 47.
Bestyrelseskampen endte 18 – 18
Dette bliver desværre nok den sidste kamp mod Malmø-korpen, idet Korpen fremover ikke
er medlemmer nok til at stille hold til den årlige kamp.



I år er det Helsingfors der er værter for arrangementet FSKBH-Stockholm-Helsingfors og

det er kamp nummer 4 ud af 6.

Kampen afvikles lørdag d. 20. maj, holdene er udtaget og jeg tror at vi har en fair chance

for at få pokalen med tilbage til København, spillermaterialet fejler i hvert fald ikke

noget, da alle ligger i den øverste del på udtagelseslisten.

Formanden sluttede af med at det havde været en god lang sæson, men stadig med for

mange flytninger.

Vi har stadig problemer med at blive færdig på 1½ time, dette bliver vi nødt til at gøre

noget ved, dog mente formanden at de fleste gange skyldes problemerne banerne.

Det største udfordring er at få stoppet tilbagegangen i firmabowlingen, og det er en

fælles opgave vi skal løse.

Der har været en god kampmoral når vi har mødt de andre unioner og byer.

Der har været et upåklageligt samarbejde med spillere og ledere i de forskellige

klubber, unioner og by-sammenslutninger.

En tak skal lyde til bestyrelsen, Mette og Henrik på kontoret og hele bowlingudvalget

for et godt samarbejde i sæsonen.

4. Der var indkommet 2 forslag hvoraf det ene var en nødvendig rettelse af punkt 4.3.2

Denne rettelse blev vedtaget.

Og der var et forslag på at man skulle ændre kampafviklingen, dette blev trukket tilbage

idet bestyrelsen laver en kampafviklingsplan hvor man rotere på banerne, så man ikke kun

spiller mod den samme person i hele kampen, men møder alle på modstanderholdet, mere

eller mindre.

5. Regnskab og budget blev fremlagt og taget til efterretning, idet det var blevet vedtaget på

repræsentantskabsmødet tidligere på måneden.

6. Valg til bestyrelsen blev afviklet:

Formand Michael Juul Jensen 2017 – 2019
Næstformand Tine Bune 2017 – 2018
Udvalgsmedlem Børge Keller 2017 - 2019
Udvalgsmedlem Annette Traulsen 2017 - 2019
Udvalgsmedlem Tina Steenberg 2017 – 2019
Udvalgsmedlem Kaj Wieczorek 2017 - 2018




