Beretning for 2020 for

Bowling

Ved udgangen af 2020 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand:

Anette Elling______________

Næstformand:

Stine Melchiorsen__________

Kasserer:

Lena Dahl_________________

Sekretær:

Anne Bech________________

Bestyrelsesmedlem:

Leon Hansen______________

Bestyrelsesmedlem:

Pia Bendt_________________

Bestyrelsessuppleant:

René Petersen_____________

Intern revisor:

Lisa Herner________________

Spilleudvalgsmedlem:

Susanne Steffensen_________

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 10. marts 2020 og der var fremmødt 34
medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Formand:

Anette Elling______________

Næstformand:

Stine Melchiorsen__________

Sekretær:

Anne Bech________________

Bestyrelsessuppleant:

René Petersen_____________

Intern revisor:

Lisa Herner________________

Følgende ønskede ikke genvalg:
Formand:

Lars Jacobsen____________

Næstformand:

Stig Baasch______________

Sekretær:

Anne Neven Nygaard______

Bestyrelsessuppleant:

Heidi Rasmussen__________

Intern revisor:

Stine Melchiorsen_________

Bowlingklubben har haft svære betingelser med afviklingen af restprogrammet for
sæsonen 2019/2020 grundet nedlukningen fra marts til og med juni.
Restprogrammet fra foråret blev færdigspillet over 4 uger i sensommeren.
I den forbindelse blev herrernes 3. hold desværre nødt til at trække sig ved de sidste
4 kampe, hvilket medførte en 5. plads i 5. division.
Men der var andre ting, der endte lykkeligere.

Damernes 1. hold var gennem hele sæsonen så suveræne at alle kampe i 1. division
blev vundet, så her var der ingen tvivl om oprykningen. Dette betyder, at 1. holdet er
rykket op i ligaen i sæson 2020/2021, der på nuværende tidspunkt er sat på standby
af COVID-19.
Damernes 2. hold, der var så uheldige at blive tvangsnedrykket til 2. division, efter
en yderst godkendt sæson i 1. division 2018/2019, formåede igen at vinde 2. division
i sæsonen 2019/2020. Dette betyder, at de igen-igen er kommet op i 1. division i
sæsonen 2020/2021.
Det bliver meget spændende om det lykkes for 1. holdet at holde fast i ligaen,
således at 2. holdet ikke igen skal tvangsrykket ned til 2. division.
Herrernes 1. hold sluttede sæsonen meget flot og endte på 3. pladsen i 2. division.
Med det spil der blev vist i de seneste kampe, kunne man håbe, at herrerne igen
snart kunne prøve og spille 1. divisions-bowling. Vi krydser fingre.
Herrernes 2. hold havde en svær sæson, men sluttede af med flere sejre, og senest
en uafgjort kamp mod rækkens tophold. Ikke så ringe endda.
Endelig skal vi lige have vores MIX-hold med, der sluttede som nr. 6 i rækken.
Sæsonen 2020/2021 blev skudt i gang i sidste weekend af oktober, men lukkede
desværre hurtigt ned igen som konsekvens af forsamlingsforbuddet. Med de seneste
nedlukninger i december, bliver det spændende om sæsonen 2020/2021 annulleres
eller om det bliver en langstrakt affære med en meget pakket program frem til juni
2021.
Stationsturneringen er indtil videre sat på stand by, indtil vi ved mere om
udviklingen af COVID-19. Der har tidligere været planer om en lidt reduceret
turnering i foråret 2021, men nu må tiden vise hvornår dette igen bliver muligt.
Danske Politi Mesterskaber i Bowling ligger også på vore skuldre, men også
dette er udsat til 2021, og her vil vi i samarbejde med DPIF og PI København se, om
der kan være mulighed for en kombination med åbent stævne sammen med
mesterskaberne.
For nuværende har bowlingcenteret lukket som følge af restriktionerne ifm. COVID19.
Vi glæder os til at komme i gang igen. Så snart muligheden viser sig, kan I finde os
på træningsbanerne hver tirsdag kl. 1700 – 1900, i Glostrup Bowling Center, Diget

53 i Glostrup. Man er altid velkommen, hvis nogen skulle have lyst til at komme forbi
og vælte kegler.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

