Bowlingafdelingens årsberetning 2019

Lars Jacobsen takker af efter 35 år som
formand for bowlingafdelingen

Af Lars Jacobsen, afdelingsformand
Ved udgangen af 2019 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Lars Jacobsen
Næstformand, Stig Baasch
Kasserer, Lena Dahl
Sekretær, Anne Neven Nygaard
Spilleudvalgsformand, Leon A. Hansen
Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt
Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen
Intern revisor, Stine Melchiorsen
Spilleudvalgsmedlem, Susanne Steffensen
Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 12 marts 2019 og der var fremmødt 31
medlemmer.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Næstformand, Stig Baasch
Kasserer, Lena Dahl
Spilleudvalgsformand, Leon A. Hansen
Alle for 2 år
Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen
Intern revisor, Stine Melchiorsen
Spilleudvalgsmedlem, Susanne Steffensen
Alle for 1 år
Følgende ønskede ikke genvalg:
(næstformand),Klaus Schmidt
Politiets Bowlingklub har en god tradition, at der i forbindelse med afdelingsmødet altid
er medfølgende spisning, og at det ligger i forlængelse af en træningsaften.
Er dette bagrunden for, at så mange deltager i afdelingsmødet, eller er det interesse for
klubben, hvor jeg er sikker på, at det er det sidste, der er baggrunden for det store
fremmøde.
Medlemmerne er interesserede og engagerede i deres klub, og det viser de debatter der i
løbet af året opstår, og gennemdrøftes.
Med en så aktiv bestyrelse, som er i bowlingklubben, bliver aktuelle emner hurtigt taget
op og drøftet, og intet bliver skudt til hjørne.
Mødekulturen i bowlingafdeling anser vi for anderledes end i mange andre klubber og
foreninger.
Bestyrelsen er altid på træningsstedet, og er der emner, der skal drøftes tages det
umiddelbart op, eller der aftales bestyrelsesmøde til den kommende træningsaften, hvor
relevante emner så drøftes, hvis der har været behov for at lave undersøgelse af emnet
inden drøftelse.
Dette mener vi er en styrke, at emner ikke ligger og om muligt glemmes.
Bestyrelsen har også en klar fordeling af opgaver, hvorfor hovedparterne af emnerne har
en tovholder, når det skal drøftes.
Ved afgang af næstformand, Klaus Schmidt, blev det nødvendigt at finde en ny
næstformand, og dette bevirkede nyvalg af Lena Dahl som kasserer, mens Stig Baasch

overtog pladsen som næstformand, en god ændring og styrke af bestyrelsen, ved denne
opnåelse af arbejdsopgaver.
En stor tak til Klaus Schmidt, der trækker sig af personlige grunde, du har været
engageret både som næstformand, og inden da en årrække som revisor. Dejligt at du
fortsat bliver som spiller, og kan være med her.
Sportslige aktiviteter.
Som de fleste har erfaret har der været fuldt program for vore bowlere, og ved at følge
med på vores hjemmeside, vil det være muligt at se alle de deltagere og aktiviteter, der
har været og ikke mindst da året slutter med flere medaljer til vore dygtige piger i
seniorklasserne, med Karin Winsløv med både en guld i single og sølv i double med
Camilla Poulsen. Og i ++ seniorklassen, røg Eva Kristensen med på podiet med en
flot bronzemedalje.
Turneringen 2018 – 2019.
Vi har altid og er fortsat stolte af vores damespillere. De gør det utroligt godt og giver
Bowlingklubben et godt ansigt udadtil, men sæsonen sluttede så også igen med, at det
ikke helt lykkes med fastholdelse af pladsen i Ligaen, og en næstsidsteplads gav igen et
tryk på elevatoren en ”etage” ned.
Dette var ikke det værste, for vores damehold i 1 division, der klarede sig rigtig godt og
sluttede i den bedste halvdel, men nedrykningen var uundgåelig, da ligaholdet også trådte
ind i denne række.
Men der er nye tider, og både 1. og 2. hold ligger i top i deres nuværende rækker, og
meget skal gå galt om ikke vi er og finde igen i ligaen, når sæsonen slutter, og så må vi
bide os lidt fat i den række.
Nu har jeg rost pigerne, men stor respekt til vores herrehold, hvor herre 1 sluttede
næsten i top, mens både 2. og 3. hold vandt deres rækker. Og hvad hjælper så det.
Herre 2 vandt 3 division og rykker i 3. division ???, herre 3 vinder 4. division og rykker i 5.
division ?? nej der er ikke skrevet forkert, og Danmarks Bowling Forbund er kommet med
en lang udredning og til og ikke mindst afgang af hold, der er årsag til dette unaturlige i,
at en divisionsvinder ikke rykker op.
Men det skal der ændres på, og lige i skrivende stund er herre 1 på 3. pladsen i 2.
division, herre 2 er nr. 9 i 3. division og herre 3 er nr. 5 i 5. division. Så det bliver et
spændende halvår vi møder frem til.
Klubmesterskaber.
Den traditionelle klubmesterskabs dag, blev med en fantastisk spændende afvikling inden
vi nåede frem til vinderne af rækkerne.

Damerne: blev vinderen Camilla Poulsen og herrernes række Mads Frørup Pedersen
stort tillykke med mesterskabet, og tak for jeres måde at vise det gode spil på.
Danske Politimesterskaber.
Dette stævne blev igen afholdt af Sønderjyllands Politi Idrætsforening, Padborg, og spille i
Kruså Bowlingcenter,
Deltagerantallet var på et par og tyve, hvor 80 % var fra København.
Stævnet afviklet med de propositioner dette stævne nu har, og igen måtte København
trække sig tilbage med mange medaljer, hvor Bowlingklubben var god aftager.
Vinder af Dame Double blev Anette Elling og Lena Dahl (3 deltagende par) og Lena
Dahl vinder af single (6 deltagere) Herrerne vandt ligeledes double med Peter Ingolf
Christensen og Lars Jacobsen (7 deltagende hold) mens værten Carsten Gydesen
tog sig af mesterskabet i single.
P.I. København ønskede at blive arrangør af næste års DPM 2020 der ville være
sammenfald med P.I. Københavns 100 år fødselsdag, men desværre har det været
nødvendigt at aflyse, og muligt var en af årsagerne, at undertegnedes ambitioner har
været for høje til den landsdækkende politi Idræts bowlingønsker (se tallene foran), og
hvor den sportslige værdi ikke længere er til stede, ud fra en konkret vurdering.
Stationsturneringen:
ER interessen ikke så stor på landsplan for bowlingsporten, er det med glæde, at vi kan
holde antallet af deltagende hold i stationsturneringen, men dette er helt sikker også af de
sociale tilknytninger der er spillerne mellem, og ikke mindst det store antal pensionerede
spillere, der fortsat kan lide at møde op og hilse på fortsat aktive, Tak for det.
Stationsturneringen 2018 – 2019 blev igen et år, hvor rutinen viste sit sande ansigt, og
vinder af stationsturneringen
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Damerækken
Lena Dahl

Herrerækken
Lars Jacobsen
Til rækkevinderen kan siges at Lena havde bedst gennemsnit i samtlige 5 runder og Lars
havde bedste i 4 ud af de 5 runder. Så resultatet kan der ikke røres ved.
Året er med nye hold et par enkelte, og 1 udmeldt, så samme gruppe som tidligere, og
der er godt keglefald på alle pladser.
Fremtiden
Gennem beretningen er der flere emner, som kan give rysten for fremtiden inden for
politiidrætten, at der var så få til et landsstævne, og at det er det lokale der viser sig frem
er en ting, der må arbejdes med, men ikke kun i lokalforeningen, men på landsplan.
I bowlingklubben er det ikke noget der halter, der er rigtig god stemning, godt
kammeratskab og fint socialt arbejde.
Der har været udfordringer, javel, men ikke flere end at bestyrelsen, bakket op af
medlemmerne, er blevet løst på bedste måde, og om muligt har givet et endnu bedre
sammenhold.
Så ingen grund til bekymring her og derfor:
Dette er min sidste årsberetning, idet jeg har valgt at trække mig som afdelingsformand.
Jeg har siddet på posten i 35 år, hvoraf de seneste 31 år uden afløsning på posten.
Jeg er selvfølgelig stolt af, at det har været med fuld opbakning fra medlemmerne, og FU i
København, men jeg kan mærke, at det er nu jeg skal træde væk, og lade andre komme
til, så alt ikke går på autopilot.
Det har været spændende at være med på denne søsættelse af en afdeling, være med til
at lave DPM, lave en stationsturnering, lave internationale rejser og stævner, med
landskampe på dansk- og svensk grund, så jeg mangler ikke noget mener jeg, og jeg vil
gerne trække mig inden, det ruller den anden vej, og derfor må nye til, med frisk syn på
tingene, mens jeg stadig ved, at det jeg giver videre er fortsat friskt.

37 år med bowlingklubben er en masssiv periode, og der er slidt mange gode medlemmer
op, og et par stykker har været nødsaget til at trække sig i løbet af året, og også nogle af
dem, der har været med hele vejen, og jeg vil sige stort tak til dem, der har brugt tid i
bowlingklubben, og alle med en lang årerække med bestyrelsesarbejde, her tænker jeg på
Ulla Lund Nielsen, Eva og Lars Jürgensen, tusind tak for jeres indsats, godt at vi stadig
ved, hvor i er.

