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Referat af ordinært afdelings årsmøde 

afholdt torsdag den 25. april 2019 kl. 19.30 

i World Cup hallen, 2610 Rødovre 

 

1. Valg af dirigent 

Bjarne Carlslund, Danske Bank 

Som konstaterede at der var 28 tilstede.  

Indkaldelsen offentliggjort på hjemmesiden den 11. marts men blev først 

udsendt den 25. marts, hvilket er mindre end 6 ugers fristen – der var dog 

ingen indvendinger imod at gennemføre mødet alligevel. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere 

Mikael Juul Jensen, Coop Idræt valgt som referent. 

Børge Keller, Enkeltmedlem og Bent Knudsen, D S B valgt som stemme-

tællere. 

 

3. Beretning 

Formanden fortalte at der var afviklet 368 kampe og 36 Pokalkampe.  

Åbningsstævnet, julestævnet, 8 Søndags Træf, Advents Træf samt Old 

Boys/Old Girls mesterskab og FSKBH mesterskab var afviklet. 

Den 27. april afvikles afslutningsstævnet og den 12. maj afvikles Finale 

Træf.  

 

Holdturneringen blev afsluttet med uddeling af medaljer og plaketter, lige-

som der kom klarhed over op- og nedrykkere.  

Det blev igen en sæson med mange spændende og tætte kampe.  

 

I flere Divisioner og Serier faldt placeringerne først på plads efter de sidste 

to spilledage. Endnu engang lykkedes intensionerne om en jævn fordeling 

af kampene i de enkelte Divisioner og Serier ikke helt, men dette er konse-

kvensen ved at være imødekommende om at skulle tage individuelle hensyn 

til klubbernes forskellige ønsker om turnerings frihed i bestemte weekender 

i løbet af sæsonen. 

 

Der har været 18 flytninger ud af 368 kampe så det bliver hurtigt en udfor-

dring og meget tidskrævende at finde alternative spilletidspunkter i et kom-

primeret turneringsprogram. 

 

Efter den 30. maj - der er fristen for Holdtilmelding til den kommende sæ-

son 2019/2020 - går udvalget som følge af vedtagelsen af ændringsforslaget 
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på sidste års afdelings årsmøde i gang med at reducere antallet af hold i 1. 

division på baggrund af keglefald i indeværende sæson. De resterende hold i 

de øvrige divisioner placeres herefter efter antal point.  

 

Efter afslutningen af Holdturneringen med 4 dame- og 71 herrehold kunne 

følgende mestre kåres: 

 

FSKBH mestre for damer: D S B 

FSKBH mestre for herrer: D S B 

 

Søren Hansen, A R C bowlede den perfekte serie, da han lavede sin første 

300 serie i FSKBH-regi i 2 div. B kampen mod D S B 3 den 12. januar. 

 

Mikael J Jensen, Coop Idræt bowlede – også - den perfekte serie i Elite Her-

re kampen mod T I K 1 den 9. marts.  

 

Jane Rasmussen, Danske Bank satte 3 rekorder i samme kamp, da hun bow-

lede 536 kegler på 2 serier, 782 kegler på 3 serier og 1.029 kegler på 4 seri-

er i Elite Dame kampen mod Nordea den 30. marts. 

 

Efter afslutningen af Pokalturneringen med 4 dame- og 56 herrehold kunne 

følgende mestre kåres: 

 

FSKBH pokal mestre for damer: D S B  

FSKBH pokal mestre for herrer:  Topdanmark 

 

Søndags Træf  
Deltager antallet er noget varierende, idet enkelte datoer for Søndags Træf 

også i år har gjort det til en udfordring. I indeværende sæson har der været 

reserveret 4 baner i tidsrummet kl 12-14.00. Det er indtil dato lykkedes at 

afvikle 8 Søndags Træf og Advents Træf. Finale Træf afvikles den 12. maj.  

På grund af det nogenlunde, stabile deltagerantal takket være John Vinding 

Pedersens hjælp og tålmodighed, har udvalget besluttet at fortsætte med 4 

baner i den nye sæson. 

 

Åbningsstævne  
Sæsonen blev åbnet den 1. september med 98 tilmeldte fra 26 klubber. Til-

meldingen til den nye sæson er udsendt. Sidste frist for tilmelding er den 18. 

juli. 
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Julestævne    
Lørdag den 15. december var der indbudt til Julestævne. Der var 88 tilmeld-

te fra 14 klubber. Antallet af tilmeldinger var for 2. sæson i træk skuffende 

lavt trods endnu engang en kæmpe indsats fra Bent og Kaj. I denne sæson 

havde udvalget valgt at ændre propositionerne fra 3 serier Nedrykket 300 

serie til 4 serier med handicap udregnet som 70 % af forskellen fra spille-

rens snit op til 210 med inddeling af deltagerne i divisioner efter snit græn-

ser. Herudover er deltagernes resultater før handicap snittællende. 

 

Vindere: 

 1. start  John Königsberg A L I 805 med Hcp i alt  911 

  Jonna Holm D S B 695 uden Hcp 

2. start Niels Chr Andersen Top Danmark 870 med Hcp ialt  979  

  Gert Nielsen Bowlingshoppen 823 uden Hcp  

3. start Jan Bastholm Sevang 867 med Hcp i alt 943  

  Lars Linder Coop Idræt 820 uden Hcp 

 

Old Boys/Old Girls mesterskab  

Lørdag den 2 marts var der indbudt til Old Boys/Old Girls mesterskab. Der 

var 73 tilmeldte. I denne sæson havde udvalget ændret propositioner, såle-

des at skulle der være deltagere som måtte vælge kun at deltage i Old 

Boys/Old Girls mesterskabet - så vil disse deltageres resultater også være 

snittællende og adgangsgivende til den løbende udtagelsesliste (Top 30). 

 

 Old Girls mester:  Susanne Landgreen, Danske Bank 1.137  

Old Girls par: Susanne Landgreen, Danske Bank 1.137  

Anette Christiansen, D S B 1.011  

 

Old Boys mester:  Robert Mathiasen, Topdanmark 1.453  

Old Boys par:  Eric Landgreen, P FA 1.300 

Søren Dybkjær, P F A 1.192  

 

Old Boys mix par:  Annette Henriksen, IF Mærsk 981 

Henning Bjerregaard IF, Mærsk 1.355  

 

FSKBH mesterskab  
Lørdag 2 marts blev indledende runde afviklet. Der var 92 tilmeldte fra 25 

klubber. I denne sæson havde udvalget ændret propositioner, således at rene 

dame- og herrepar skal spille på samme bane, mens en spiller samtidig også 

har mulighed for at deltage som Mix par (det er dog kun aktuelt for Old 

Boys/Old Girls) uanset makkerens spilletidspunkt. 
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Mester dame par:  Christina Farum, D S B 1.250  

Tine Bune, D S B 1.134  

 

Mester herre par: Carsten Gjertsen, Coop Idræt 1.528  

Lars Linder, Coop Idræt 1.378  

 

Semifinale cut´tet for damer blev Annette Christiansen, D S B med 1.011 

kegler og for herrer Niels Chr. Andersen, Topdanmark med 1.259 kegler.  

 

Carsten Gjertsen og Lars Linder, Coop Idræt satte 2 rekorder i indledende, 

da de bowlede 1.906 kegler 4 serier EU og 2.906 kegler på 6 serier EU. 

 

Lørdag den 23 marts blev semifinale og finale afviklet.  

 

FSKBH mester damer: Christina Brodersen, D S B 3.821  

FSKBH mester herrer:  Carsten Gjertsen, Coop Idræt 4.308  

 

Afslutningsstævne  
Stævne afvikles den 27. april.  

Tilmelding er udsendt, der er 65 tilmeldte fra 23 klubber. og sidste frist for 

tilmelding er den 6. april. 

 

2- unionskamp  
Søndag den 11. november havde D F B U inviteret til den årlige unions-

kamp i Lanes and Lounges, Tårnby.  

Der blev spillet 8 mandshold 8 serier med 2, 1 og 0 point for vundet, uaf-

gjort og tabt serie.  

 

FSKBH damer tabte med 11.224 kegler 93 point - 11.554 kegler 99 point, 

og FSKBH herrer tabte med 12.151 kegler 90 point mod 13.220 kegler 102 

point. DFBU vandt samlet med 201 - 183 point. Både højeste serie damer 

257 og højeste resultat damer 1.661 blev opnået af Christina Farum, D S B. 

Højeste serie herrer 277 blev opnået af Christian Larsen D F B U og højeste 

resultat herrer 1.849 blev opnået af Carsten Gjertsen D F B U. 

 

Bykamp mod Malmø  
Søndag den 24. marts var FSKBH værter for den årlige Bykamp. FSKBH 

damer vandt med 12.977 kegler 94 point - 11.243 kegler 34 point – herrerne 

spillede uafgjort med FSKBH 13.296 kegler 64 point mod Malmø 13.533 
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kegler 64 point. FSKBH vandt samlet med 158 - 98 point. Malmø styrelsens 

hold vandt med 3.307 kegler 20 point - 3.160 kegler 16 point  

Bedste dame: Jane Rasmussen, Danske Bank 16 point (1.795 kegler) og 

bedste herre Lars Linder, Coop Idræt 16 point (1.928 kegler). 

Christina Brodersen, D S B bowlede 1.809 kegler dog opnåede hun kun 12 

point.  

 

FSKBH damer satte rekord, da holdet bestående af: Camilla Rasmussen 

Coop Idræt, Christian Farum D S B, Christina Brodersen D S B, Lotte 

Qwist Topdanmark, Tine Bune D S B, Jane Rasmussen Danske Bank, 

Susanne Landgreen Danske Bank, Dorthe Bernhardt D S B og Annette 

Christiansen D S B bowlede i alt 12.977 kegler på 64 serier.  

 

Hovedstadsmatch mod Stockholm og Helsingfors  
Den 15. juni er FSKBH værter for den årlige Hovedstadsmatch mod Stock-

holm og Helsingfors. Dette er 6. gang og dermed sidste gang i den gælden-

de aftale. 

Konkurrencen specielt med Stockholm bliver traditionen tro hård, men kug-

len er som bekendt rund og hvis repræsentanterne kan leve op til det niveau 

som de er udtaget på, så bør det være muligt ligesom i sidste sæson i 

Bowl´o´Rama, Årsta i Stockholm at kunne beholde pokalen i København 

for 3. gang.  

Udvalget bad om at få tilkendegivet, hvorvidt FSKBH kan indgå en aftale 

for en ny 6-årig periode med Helsingfors og Stockholm på samme vilkår 

som de nuværende?  

Der var ingen protester imod dette, og dirigenten konstaterede derfor, at 

klubberne gav udvalget det ønskede mandat til at forhandle og indgå en ny 

aftale. 

 

På sidste udvalgsmøde inden afdelings årsmødet blev det besluttet at ændre 

retningslinierne for udtagelse til udvalgt hold således, at kravet om deltagel-

se i Old Boys/Old Girls mesterskabet eller unionsmesterskabet fremtidigt 

bortfalder. Beslutningen er truffet på grundlag af det - beklageligvis - lave 

antal damer, og skal ses som et forsøg at opretholde et fornuftigt sportsligt 

grundlag. 

Niels Chr. Andersen, Topdanmark beklagede denne beslutning og foreslog 

at udvalget i stedet for måtte vælge en lidt ”blødere” formulering.  

Jørgen Andersen, L I F støttede op omkring dette med et ønske om, at det i 

så fald kun kommer til at gælde for damerne. En beslutning som udvalget 

har truffet devaluerer det årlige mesterskab, hvis spillerne ikke længere skal 

deltage i det individuelle mesterskab. 
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Jørgen Andersen, L I F udtrykte utilfredshed med resultatformidlingen på 

hjemmesiden på baggrund af de aktuelle elektroniske muligheder i dagens 

Danmark.  

Mikael oplyste, at vi er rimelig stramt bundet op af rammerne omkring li-

censer til det anvendte forenings CMS hjemmeside system (det er Mette på 

kontoret som har adgang til at opdatere med de fremsendte info), som for-

bundet DFIF har fået udviklet. Der findes dog værktøjer som StævnePlan-

ner, som bl.a. Badminton, Bordtennis anvender – se på hjemmesiden om fa-

nen Resultater øverst. Uden at kende den bagved liggende struktur så byg-

ger systemet på afvikling af turnering i uafhængige puljer med antal kampe, 

+/- score (egne og modstander mål) og point, og der er ingen klassifikation 

af deltagerne (styrkeliste). 

En anden mulighed kunne være at spørge fx D F B U´s udvikler om priser 

på etablering- og vedligeholdelse af det online resultatformidlingssystem, 

som før indeværende sæson blev udarbejdet til deres nye hjemmeside. 

  

Endnu en god, lang sæson endnu engang med for mange flytninger.  

De fortsat stigende udfordringer med ikke blot at fastholde men også rekrut-

tering af flere, nye medlemmer til forenings- og firmaidrætten er fortsat den 

største, fælles opgave at prøve at få knækket.  

Det er fedt at opleve den intensitet og kampmoral den enkelte møder frem 

med til de sportslige aktiviteter sammen med vores samarbejdspartnere, D F 

B U, Malmø samt Stockholm og Helsingsfors.  

Der har været et upåklageligt samarbejde både med spillere og ledere i de 

forskellige klubber, unioner og byer.  

Mikael sluttede af med en stor tak til Mette, Niels og Henrik på Kontoret 

samt specielt Kaj, Bent samt Tine og John i udvalget uden at glemme de øv-

rige i Bowlingudvalget for et godt samarbejde og rigtig mange fornøjelige - 

og lærerige - timer i løbet af sæsonen i formandens 2. år.  

Et år hvor formanden har haft meget store udfordringer med at få tiden til at 

slå til med mellem det civile job, andet bestyrelsesarbejde samt en overfyldt 

bowlingkalender og naturligvis FSKBH udvalgsarbejdet. 

Mikael rettede også en speciel tak til Nordea for af jeres sportslige indstil-

ling, da jeg - desværre - fik overset behandlingen af en rettidigt modtaget 

ansøgning fra Codan om flytning af en kamp.  

Da den utilgivelige fejl blev identificeret blev Nordea kontaktet og forelagt 

sagen. Nordea accepterede herefter at spille kampen om, selvom Nordea i 

første omgang også gjorde "det rigtige" og allerede havde spillet den ordi-

nære kamp - derfor kæmpe tak for jeres sportslige indstilling 
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4. Indkomne forslag 

Forslag 1 til Bowlingreglementet § 4.3.2, vedtaget. 

 

5. Orientering om regnskab 2018 og budget 2019 

Regnskab og budget behandles først på repræsentantskabsmøde tirsdag den 

30. april kl. 18.00 på Rødovregaard, 2610 Rødovre. 

 

6. Valg 

På valg er: 

Formand    Mikael J Jensen       Genvalgt 

Udvalgsmedlem  Børge Keller       Genvalgt 

Udvalgsmedlem  Tina N Steenberg       Genvalgt 

Udvalgsmedlem  Kaj J Wieczorek       Genvalgt 

 

Udvalgsmedlem Annette Traulsen genopstillede ikke. Udvalget op

   lyste, at Nyvalg p.t. ikke blev skønnet nødvendigt. 

 

7. Pokaloverrækkelse 

De otte pokaler var blevet graveret og levering aftalt på møde dagen - des-

værre - var udvalgt ikke blevet gjort opmærksom på, at afhentningsstedet 

lukkede tidligere end normalt p.g.a. medarbejder arrangement. Udlevering 

sker hurtigst muligt i den nye sæson. 

 

  




