Svære betingelser

Tekst og foto af Lars Jacobsen og Anne Bech

Bowlingklubben har haft svære betingelser med afviklingen af restprogrammet for
sæsonen 2019/2020.
Det bevirkede bl.a. at vores herre 3. hold blev trukket for de seneste 4 kampe, hvilket
resulterede i at de endte på en 5. plads i 5. division. Men der var heldigvis andre ting der
endte lykkeligere.
Begge damehold vandt deres rækker. Klubbens dame 1. hold var gennem hele sæsonen
suveræne og vandt alle kampe i 1. division, så der ingen tvivl om, at oprykningen til
Ligaen var på sin plads.
Det bliver spændende at følge holdet. Kan de holde sig fast i Ligaen og i mere end 2
sæsoner, som de havde sidst de spillede i Ligaen?
2. holdet som blev tvangs nedrykket efter en ellers flot 3 plads i sæsonen 2018/2019
vandt og er igen tilbage i 1. division.
Herrernes 1. hold sluttede sæsonen meget flot og endte på en 3. plads i 2. division. Med
det spil de har vist i de seneste kampe kan man håbe på, at der sker rokeringer i
divisionerne, så herrerne igen kan prøve at spille 1. divisions bowling. Vi krydser fingre.
Herrernes 3. hold havde en svær sæson, men afsluttede med flere sejre. Senest en
uafgjort kamp mod rækkens tophold, ikke så ringe endda.

Endelig skal vi også have vores MIX-hold med, der sluttede som nr. 6 i rækken.
Den nye sæson skydes i gang den sidste weekend i oktober, dog med fare for at blive en
langstrakt affære med afslutning ultimo juni 2021.
Sæsonen vil også indskrænke holddeltagelsen, idet herrernes 3. hold reduceres fra 6 til 3
spillere, mens de øvrige hold bibeholdes.
Stationsturneringen er indtil videre sat på stand by, til vi ved mere om udviklingen i
denne Coronatid. Vi forventer at kunne lave en lidt reduceret turnering i foråret 2021.
Nærmere om dette når vi nærmer os årsskiftet.
Danske Politi Mesterskaber i Bowling ligger også på vores skuldre, men også dette er
udsat til 2021. Vi vil i samarbejde med DPIF og Pi-København se på mulighederne for en
kombination med et åbent stævne sammen med mesterskaberne.
Vi glæder os til at komme i gang igen! Vi træner stadig hver tirsdag kl. 1700 – 1900 i
Glostrup Bowling Center, Diget 53 i Glostrup, hvis nogen skulle have lyst til at komme forbi
og vælte kegler.

