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Beretning for sæsonen 2020/2021. 
 

Endnu en underlig sæson er gået i Corona’s tegn.  
 
Siden sidste årsmøde den 20. oktober 2020 har vi været igennem endnu en nedlukning, 
som betød, at vi ikke kunne spille fra midt december 2020 og til først i maj 2021. Vi har dog 
fået afsluttet turneringen med 6 gode weekender her i maj og juni 2021, hvor vi brugte både 
lørdag og søndag til at spille. I løbet at disse 6 weekender fik vi spillet i alt 192 kampe, dog 
var der delvist afbud i 72 kampe og helt afbud i 25 kampe. I alt har der været 68% af hol-
dene der har spillet. I denne sæson har vi også måtte fordele kampene i hver division/serie 
ud på flere starter, så der ikke var 2 eller flere kampe fra en division/serie i en start. Dette 
skyldes de restriktioner med kun 10 personer samlet, som vi havde i efteråret. Dette valgte 
udvalget at videreføre i maj/juni, selv om restriktioner i første omgang var hævet til 25. Si-
den hen 50. På grund af afbuddene lå resultatet næsten klart inden sidste runde, men lidt 
spændende blev der dog. Og på grund af spredningen af kampene i samme division/serie 
ville det have været lang tid at sidde og vente til efter sidste runde, så vi valgte at uddele 
medaljer efter hver start, såfremt det kunne lade sig gøre. Det kunne det på nær en divi-
sion, hvor et hold måtte vente fra morgen til først eftermiddag på at få deres medalje, som 
så endda viste sig at blive af sølv. 
 
Vi fik også spille vores pokalturnering færdig. Denne blev også afviklet lidt anderledes end 
normalt, da vi spillede europæisk og ikke amerikansk, som vi plejer. Mange gode kampe 
blev det til, og med en finaledag hvor der i semifinalen blev lavet 299 af Victor Gundersen, 
Sevang. Men han kunne ikke have siddende på sig, at han ikke kunne lave 300. Så det la-
vede han da bare i finalen.  
 
Desværre gik nedlukningen ud over vores julestævne, mesterskabsstævne og afslutnings-
stævne, som ikke blev afholdt. Vi har allerede på nuværende tidspunkt sendt indbydelse ud 
til vores åbningsstævne, som bliver den 4. september 2021. Og så tror vi på, at den kom-
mende sæson bliver normal, så vi kan få afholdt de andre stævner også. 
 
Vores søndagstræf i Gladsaxe led desværre også under Coronaen. Der nåede vi kun at 
spille 2 søndagstræf, inden Danmark igen lukkede ned. Og desværre kom der ikke flere 
stævner i den sæson. 
 
Vi er nu færdig med planlægningen af den nye sæson. Tilmeldingerne er kommet ind i en 
pæn strøm. Vi kan desværre konstatere, at vi må sige farvel til nogle hold, men og velkom-
men tilbage til DR-I. Vores dameturnering har været hårdt ramt i nogle år nu. Og hvis vi skal 
fortsætte med at have en dameturnering, som de damehold, der spiller der, gerne vil have, 
skal der gøre noget. Derfor vil udvalget under indkomne forslag have en række bowlingreg-
lements ændringer, således at damerækken og herrerækkerne bliver 2 forskellige turnerin-
ger og damespillere derved ikke bliver låst på et herrehold men i fremtiden så vil kunne 
spille i begge turneringer. Allerede i juni skrev jeg (formanden) ud til klubberne om denne 
ændring i håb om at der kom flere damehold. Der kom et nyt hold men desværre var der 
også afgang af et. Så dameturneringen er stadig på 4 hold. 
 
Økonomisk har Corona-pandemien også for FSKBH Bowling sat sine aftryk. Dog i en posi-
tiv retning. I regnskabsåret 2020 har vi igen lagt en del penge i fællespuljen, i alt kr. 
18.663,12. Det udvalgte hold kunne ikke tage til Helsinki for at spille Hovedstadsmatchen 
mod Stockholm og Helsinki. Dette har så betydet at vi havde en del penge som vi har for-
søgt at bruge fornuftigt. Blandt anden blev vores åbningsstævne i sensommeren 2020 til-
budt til den god pris samt at vi havde flere præmier til dette stævne. Vi havde også set frem 
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til at vores julestævne kunne afholdes på samme præmisser, men det satte den anden ned-
lukning en stopper for. Vi har dog brugt nogle af pengene på nye bluser til udvalget og til 
vores udvalget hold kan bruge. Vores venskabskamp mod Malmøkorpen har vi også måtte 
aflyse. Desværre er den sidste kamp nok spillet mod dem, da vi i fremtiden ikke kan få råd 
til dette arrangement. Dette skyldes at holdtilmeldingen desværre er for nedadgående. Des-
værre ser vi en tendens til at firmaerne trækker deres tilskud til bowling tilbage og i stedet 
satser på andre aktiviteter. Efter nedlukningen i foråret 2020 indgik vi en aftale med World 
Cup Hallen om tilbagebetaling af for meget indbetalt baneleje. Denne tilbagebetaling blev 
udbetalt helt til klubberne alt efter hvor mange hold de havde med i turneringen.  
 
Hvad byder fremtiden så? Ja forhåbentlig ikke mere nedlukning. Så kan vi få de gamle ruti-
ner tilbage men forhåbentlig krydret med lidt nye ting vi har lært under Coronaen. Samtidig 
skal vi til at gøre noget for at få flere firmaer til at spille bowling ellers skal der passes godt 
på økonomien. 
 
Så fik vi også ny hjemmeside i den forgangne sæson. Vi føler at I alle har taget godt imod 
den. Efter henvendelse fra en par stykker har vi lavet løbende justeringer, og der kommer 
sikker flere, jo mere vi lærer og jo mere I kommenterer. 
 
 
 
 
Hvordan gik sæsonen 2020/2021 så: 
 
FSKBH Holdturneringen: 
 
FSKBH mestre for Herrerne blev: DSB 1 
FSKBH mestre for Damerne blev: Danske Bank 
 
FSKBH Pokalturnering: 
 
FSKBH pokal mestre for Herrerne blev: Sevang 
FSKBH pokal mestre for Damerne blev: Danske Bank 
 
FSKBH mesterskab: 
 
Desværre blev dette mesterskab aflyst i den forgangne sæson. 
 
FSKBH Oldboys/Oldgirls mesterskab: 
 
Desværre blev dette mesterskab aflyst i den forgangne sæson. 
 
Åbningsstævne: 
 
Har var det tilmeldt 115 spillere, 18 mere end året før. Prisen var også fornuftig! 
 
Julestævne: 
 
Aflyst p.g.a. nedlukning af Danmark 
 
Afslutningsstævne: 
 
Aflyst, da udvalget mente at det var vigtigere at spille turneringen færdig. 
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Søndagstræf: 
 
Her nåede vi at spille 2 stævner, inden Danmark lukkede ned. Efter genåbningen koncen-
trerede vi i udvalget os om at gøre holdturnering færdig og valgte ikke af afholde nogen 
søndagstræf i foråret. 
 
Konklusion: 
 
Alt i alt en sæson med en masse udfordringen som vi i udvalget har taget op og arbejdet 
med. Vi takker alle som støttede op om os og spillede turneringen færdig. Forhåbentlig bli-
ver der ikke lige så mange udfordringer i den nye sæson. Vi glæder os til at se jer alle på 
banerne igen først den 4/9-2021 til vores åbningsstævne til endnu et billigt stævne. Og så 
den 11/9-2021 hvor holdturneringen skydes i gang igen. 
 
En stor tak skal lyde fra mig som formand til hele udvalget for det arbejde I har lavet i den 
forgangne sæson. Især til Kaj og Bent som gjorde et stort stykke af arbejdet med at få tur-
neringen til at køre efter nedlukningen i vinters. Tak til Bjarne for hans store arbejde med 
hjemmesiden. Til John for at tage sig af Søndagstræf. Og ikke mindst Kaj, Grethe og Børge 
som har brugt en dag i mit selskab på at planlægge den nye sæson og efterfølgende nogle 
timer på opfølgning. Desuden skal der lyde en stor tak til hele udvalget for de mange timer I 
lægger i hallen som turneringsvagt og til planlægningsmøder. Uden jer ville vi ikke have et 
FSKBH Bowling. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


