Beretning for 2021 for

Politiets Bowlingklub
Ved udgangen af 2021 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand:

Stine Melchiorsen__________

Næstformand:

Mette Leiling______________

Kasserer:

Lena Dahl_________________

Sekretær:

Anne Bech________________

Bestyrelsesmedlem:

Leon Hansen______________

Bestyrelsesmedlem:

Pia Bendt_________________

Bestyrelsessuppleant:

René Petersen_____________

Intern revisor:

Jørgen Jonassen____________

Spilleudvalgsmedlem:

Susanne Steffensen_________

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 31. august 2021 og der var fremmødt 30
medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Formand:

Stine Melchiorsen__________

Næstformand:

Mette Leiling______________

Intern revisor:

Jørgen Jonassen____________

Følgende ønskede ikke genvalg eller har forladt posten af anden årsag:
Formand:

Annette Elling___ (stoppet i klubben)

Næstformand:

Stine Melchiorsen _(valgt til formand)

Intern revisor:

Lisa Herner______ (stoppet i klubben)

Bowlingklubben
I 2021 har Covid-19 desværre også haft stor påvirkning på bowlingens afvikling. I slutningen
af 2020 måtte landet som bekendt lukke ned. Nedlukningen for bowlinghallerne varede helt
frem til medio maj 2021. Vores træningssted, Glostrup Bowling Center, havde dog besluttet at
holde lukket frem til 1. juli 2021. Derfor flyttede vi midlertidigt træningen ud i Bowlernes Hal
i Grøndal i juni måned. Herefter var der halvanden måneds sommerferie. Derfor gik vores
bowlingår først rigtig i gang i august 2021.
Som følge af sportens nedlukning midt på en sæson, blev det af Dansk Bowling Forbund
besluttet, at sæsonen skulle startes forfra. På baggrund af dette, har vi altså haft to damehold i
henholdsvis Ligaen og 1. division og to herrehold i henholdsvis 2. division og 3. division.
Foreløbig ligger Herre 1 på en 5. plads og dermed midt i 2. division. Herre 2 ligger lige nu
som nummer syv ud af otte i 3. division. Dame 1 ligger i bunden af ligaen og dame 2 ligger i
midten af 1. division.
Lige nu står damebowlingen over for en alvorlig problematik, da antallet af damespillere på
landsplan er faldet drastisk over de sidste mange år. I Jylland/Fyn regionen er der ikke nok
damespillere til at lave en 1. division og på Sjælland er der kun 5 hold i 1. divisionen. Derfor
afventer vi på nuværende tidspunkt, at Dansk Bowling Forbund tager en beslutning om,
hvordan oprykning/nedrykning til/fra liga og 1. division skal foregå. Politiets Bowling Klub
er heldigvis en af de klubber der fortsat har en stor damesektion – nok grundet den gode
stemning og holdånd – men det betyder også, at vi kan risikere at blive hårdt ramt af en
nedrykning fra Ligaen, da dette vil tvinge vores Dame 2 helt ud af divisionsturneringerne.
Lige nu holder vi vejret og venter i spænding.
Og slutteligt blev al træning hen over jul desværre droppet grundet endnu en coronanedlukning. Vi nåede heldigvis lige at afholde juleafslutning med et julespil. Lidt billedere ses
i bunden. Nu krydser vi fingre for, at vi kan komme til at træne igen den 11. januar 2022.
Stationsturneringen
Stationsturneringen skulle have været afholdt i perioden fra oktober 2021 til marts 2022, dog
var der ikke nok tilmeldte til at afholde turneringen.
Danske Politi Mesterskaber i Bowling skulle have været afholdt i Viborg i november 2021,
men blev ikke afholdt, grundet for få deltagere. Vi må forvente at tilmeldingerne til disse
turneringer er på nedsat blus indtil der er helt styr på Covid-19 situationen.
For nuværende har bowlingforeningen valgt at følge anbefalerne fra DIF om at lukke ned for
træningen. Men så snart det er muligt igen, vil I kunne finde os i bowlinghallen til træning og
hyggeligt samvær 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

