Bowlingafdelingens årsberetning 2017

Politimester 2017

Anne Marker, Dansk

Af Lars Jacobsen, afdelingsformand
Ved udgangen af 2016 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand: Lars Jacobsen
Næstformand: Klaus Schmidt
Kasserer: Stig Baasch

Sekretær: Anne Neven Nygaard
Spilleudvalgsformand: Leon Aner Hansen
Bestyrelsesmedlem: Pia Bendt

Suppleant: Heidi Kondrup Rasmussen
Spilleudvalgsmedlem: Susanne Steffensen
Revisor: Stine Melchiorsen
Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den. 14. marts 2017 og der var fremmødt 26
medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Næstormand: Klaus Schmidt
Spilleudvalgsformand: Leon Hansen
Kasserer: Stig Baasch
Alle genvalgt for 2 år.
Suppleant: Heidi Kondrup Rasmussen
Spilleudvalgsmedlem: Susanne Steffensen
Revisor: Stine Melchiorsen
Alle genvalgt for 1 år.
Bestyrelsen: Bowlingklubbens kendetegn har gennem alle år æret stabilitet, og dette år
har ikke været nogen undtagelse.
Et år igen, hvor arbejdet er kommet fra hånden, og alle har kendt deres områder.
Et stort plus er det selvfølgelig fortsat, at vores kasserer, har stor hjælp af Arne
Rasmussen, der varetager arbejdet med daglige bogføring af de mange bilag, der tilgår
klubben.
Afdelingsmødet: Som ovenfor anført ud fra traditionen, afholdt den 2. tirsdag i marts
2017, (14.03.2017)
Hvor det vel ikke er uvæsentligt med et stabilt deltagerantal, idet der ved delvis
selvfinansiering indtages et let måltid, med det som kendetegn og tradition i
Bowlingklubben, løser deltagerkrisen ved afdelingsmøder, og nåde og trøste den, der vil
ændre på det.

Endnu en gang blev mødet startet, og som mange tidligere år, blev Preben Kristensen
valgt som dirigent, og som medlem gennem alle årene i bowlingafdelingen, kender han
”rumlen”.
Den fremlagte dagsorden blev gennemgået, og herefter blev der foretaget de obligatoriske
valg af stemmetællere, der endnu en gang aldrig blev aktiveret.
Formanden aflagde sin beretning, uden at han, som forgående år ikke gennemgik en lang
liste af opremsninger af stillinger og resultater, som klubben havde nået, men mere en
status på årets andre ting.
Beretningen er eksisterende på Bowlingklubbens hjemmeside, og interesserede i detaljen,
har været inde, og allerede givet deres kommentarer på de punkter der havde interesse,
inden afdelingsmødet, så alt er ved det gamle.
De spørgsmål, der blev stillet til formanden blev besvaret og herefter blev formandens
beretning enstemmigt vedtaget, og uden afstemning.
Herefter blev der foretaget aflæggelse af beretning af kassereren, der gennemgik de
aktuelle tal i regnskabet.
Der blev som sædvanligt kommenteret på enkelte tal, normalt om medlemsindtægter, og
rejseudgifter, der altid har medlemmernes interesse.
Ligeledes blev budgettet gennemgået, og da medlemmerne er bekendt med at der er tale
om et budget, der har været forelagt i P.I. København, var der ingen spørgsmål her.
Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger fra medlemmerne.
Højdepunkter og gode resultater for medlemmerne:
Det har været et godt år for vore deltagere i individuelle mesterskaber:
Ved Oldboys- girls mesterskaber i oktober vandt Camilla Poulsen og Karin Winsløw
mesterskabet i par.
Samtidig blev Camilla nr. 2 og Karin blev nr. 3
Ved de Danske Mesterskaber i MIX viste Camilla sig igen og her blev hun med sin makker
Davis Cronqvist vinder af mesterskabet, så et stor tillykke med det.
Her ved redaktions slutning blev der sendt post fra Danmarks Bowling Forbunds
rekordudvalg idet Bowlingklubben har fået tilkendt 2 Danske rekorder ved Danske Old
Girls Mesterskaber

Spillerne: Anne Neven Nygaard, Karin Winsløw, Heidi Kondrup Rasmussen
2 serier, med scorer AM 1199
3 serier med scorer, AM 1701
Turneringen 2016 – 2017: Afsnittet her berører perioden fra 1. januar 2017 til 31.
december 2017, og perioder, der er delt i 2 turneringssæsoner.
Damernes 1. hold Elevatoren kører stadig. Endnu en gang sluttede sæsonen med en plads
i nederste del af turneringen, og med nedrykning til følge.
Sæsonen der er i gang nu afvikles ikke så suverænt som tidligere år, og selv med mange
nye og dygtige spillere, se andre resultater senere, er det lidt i underkanten at være nr. 3
ud af 8 hold i 1. division øst, men med en mere stabil indsats vil resultaterne nok rykke på
pladserne.
Damernes 2. hold Sluttede som nr. 7 af 8 hold i 2. division øst, og dette skyldtes igen, at
der blev rykket gevaldigt rundt på spillerne, for at kunne fylde ligaholdet ud.
Sæsonen lige nu har vendt op og ned på det, lige nu ved vinterpausen ligger holdet på en
2. plads ud af 9 hold, og endnu en gang er der forklaring på dette, kommer i senere
afsnit.
Herrernes 1. hold. Efter en jævn omgang i sæsonen i 2. division endte holdt på 5.
pladsen, og som et plaster på denne middel placering er, at holdt endte med at have lavet
divisionens højeste scorer, mere end 12 % flere væltede kegler end næsthøjeste scorer i
rækken.
Denne sæson er med pilen pegende op, og lige nu er holdet på en 4 plads i rækken, og
da holdet er blevet mere stabile i løbet af sæsonen, er der gode forventninger til holdet.
Herrernes 2. hold, Befandt sig godt i 4, division, og ville ikke være der længe, hvorfor
holdet med gode scorer, spillede sig frem til en flot 2. plads i rækken af de 7 hold, og
derfor oprykning til 3. division igen.
Dette har dog i starten været udfordrende hvor holdet lige nu er nr. 7 af 8 hold, men kun
få point fra 3. pladsen i rækken, og da holdet af ærgerlige årsager mistede 20 point i 2
kamp, ville dette have været med en placering som nr. 2 i rækken, men der er rettet op,
og holdet har i de seneste kampe vundet meget klart over de andre hold i rækken.
MIX – holdet, blev et nyt tiltag, men holdt kun i denne sæson, hvor holdet sluttede som
nr. 4 af 8.

Ved sæsonafslutningen, fik klubben flere henvendelser, bl.a. fra 2 klubber, der ville lukke
deres aktiviteter. Dette blev drøftet i medlemskredsen, om klubben var i stand til at
optage det antal spillere, der kunne komme på tale.
Medlemmerne gav deres tilsagn til at være delagtige i at få evt. nye spillere integreret i
klubben, hvorfor bestyrelsen inviterede mulige nye medlemmer til en introduktionsaften.
Denne forløb meget fint, og efter drøftelse, mellem bestyrelse og evt. nye spillere, blev
der optaget 15 nye spillere, der alle gav deres tilsagn om aktiv deltagelse i klubben.
Dette har været en meget positiv oplevelse, hvor der i træningen blev indlagt forskellige
delelementer, der gav en god mulighed for både nye- og gamle medlemmer at lære
hinanden bedre at kende, og disse initiativer vil fortsætte, da det ikke kun har give god
næring til sammenhold, men også givet en god energi i træningen.
Tilgangen betød også, at klubben igen måtte tilmelde yderligere 1 herrehold,
Herre 3, Dette hold er placeret i 4. division øst, hvor det netop nu ved pausen ligger nr. 4
ud af 8 hold, og med en meget fin aktivitet på holdet.
Dame 3, Er afløsningen af Mix – holdet, og har haft en svær opstart, og med en 5. og
sidsteplads i rækken, men holdet har den opgave, at give nye, ikke etablerede spillere en
mulighed for at komme ind i forståelsen af turneringsspillet.
Klubmesterskab i Bowlingklubben
Efter at have rykket lidt i tradition, hvor vi flyttede klubmesterskabet til en sidste
træningsaften inden sommerpausen, blev det igen i 2017 en god oplevelse med mange
deltagere.
Igen fuldt hold, og mange deltagere, hvor spillerne igen fik mulighed for at vise deres
niveau lige på dagen.
Posen blev rystet godt og grundigt, hvor gamle ”stjerner” blev mødt af nye, og efter et
meget spændende mesterskab, blev der nye navne til gravering i pokalerne.
Efter nogle intense og meget lige kampe, hvor der blev lavet mange kegler, blev vinderne,
og Klubmestre:
Damer: Camilla Rasmussen
Herrer: Jørgen Jonassen
Stationsturneringen 2016 – 2017.

Stationsturneringen fortsætter trods mange hindringer fra den arbejdsmæssige side, men
med deltagere, ”DER VIL” være med, er det fantastisk at lave en sådan turnering.
13. hold igen, og med mange gode individuelle resultater, hvor der blev vendt lidt op og
ned på tingene.
Mesterrækken: Nr. 1, Stationsmester, Bellahøj 1, 178 point
Nr. 2, PG/RPCH 172 point
Nr. 3, Lufthavnen 1, 167 point
A – Rækken Nr. 1, Eks. ØKO 165 point
Nr. 2, Bellahøj 4 163 point
Nr. 3, Servicecenter 2, 108 point
I begge rækker, var det sidste serie i sidste runde, der blev afgørende, og dermed blev
turneringen, så intens, så alle synes, at det er hyggeligt at være med, alle er vindere,
bowlingen er for den individuelle, kampen mod egen styrke, holdspillet, og det gode
kammeratskab.
Individuelt:
Damerne,
Københavnsmester, Anne Marker Snit 150,3 kegler
Nr. 2. Annie Schnoor Snit 148,2
Nr. 3, Christine Berthelsen Snit 147,8
Herrerne,
Københavnsmester, Lars Jacobsen Snit 184,6 kegler
Nr. 2. Michael Jensen Snit 176,6
Nr. 3. Kim Christensen Snit 174,1
Spændingen individuelt blev aktuel hos damerne, idet flere af tidligere års deltagere ikke
havde mulighed for at være med, og nye kunne komme til, men hos herrerne, ville Lars
Jacobsen ikke se sig tilbage, men løb fra starten med 876 væltede kegler, hvorefter
Michael og Kim, havde en mere jævnbyrdig match, hvor Michael fik klemt sig forbi Kim.
Den nye sæson for stationsturneringen er godt i gang, og 2 runder afviklet, og i sæsonen
er der tilmeldt 11 hold, men med stort engagement i runderne.
Danske Politimesterskaber
DPM – Bowling, igen i København, hvor der desværre kun var 5 ikke ”Københavnere” der
deltog, hvilket også blev tydeligt ved de afsluttende resultater.
Et godt stævne, men vi kunne godt ønske os flere deltagere på landsplan.

Sædvanen tro, var det ”Københavnerne” der tog for sig af retterne og til stævnet, var der
fra DPF leveret 20 medaljer, og København tog 16 medaljer med fra stævnet.
Meget flotte resultater, hvor vi igen skulle se
Dansk Politimester hos Damerne
Annie Schnoor
Dame Double
Annie Schnoor og Anne Marker
Dansk Politimester hos Herrerne
Ole Buchbald Olsen
Herre Double
Stig Baasch og Michael Jensen
Og stort tillykke til alle vindere og deltagere.
Igen må vi se på, at politiets stressede tilværelse give bagslag.
Samvær med andre kolleger i sportslige grene og stævner, lider under presset blandt
kolleger, og en enkelt ”Day Of” for at kunne få ro i sjælen til noget andet, er næsten ikke
til at finde, det er slemt, men vi håber, at det kommer tilbage, og så må vi sige, at vi
glæder os til at afholde det kommende Politimesterskab i Bowling, i foråret 2018,
formentlig i Fredericia så hold øje med indbydelsen, allerede nu kan vi se, at deltagerne i
stationsturneringen er godt på vej.
Fremtiden nær og fjern.
Bowlingklubben har med denne bestyrelse en stærk sammensætning, men også med
store udfordringer.
Vil Glostrup Bowling Center fortsat eksistere? Et spørgsmålstegn der svæver i luften,
informationerne fra hallen kommer ikke, selvom vi ved møde i september fik oplyst, at
inden for 2 måneder ville vi få yderligere information??????
En megen Stor tak til bestyrelse, og udvalg i Bowlingklubben, uden jer i Politiets
Bowlingklub ville der ikke være den aktivitet, som er nødvendig, med de udfordringer, der
kommer hele tiden
Vi vil ønske alle medlemmer i Politiets Idrætsforening Held og Lykke i fremtiden, og vi
glæder os til at møde Jer i forskellige sammenhæng.

