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Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 27. april 2017 kl. 19.30 

 

 

 

World Cup Hallen 

Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 

 

 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Orientering om regnskab og budget 

6. Valg  

På valg er, alle for en periode på 2 år: 

Formand     Kaj J Wieczorek       ønsker ikke genvalg 

           som formand.  

Udvalgsmedlem  Børge Keller       modtager genvalg 

Udvalgsmedlem  Annette Traulsen       modtager genvalg    

Udvalgsmedlem  Tine Bune        modtager genvalg 

Udvalgsmedlem  Tina N Steenberg       modtager genvalg 

 

 

7. Pokaloverrækkelse 

8. Afslutning 

 

 

 

 

 

 

Hver klub er berettiget til at stille med to stemmeberettigede repræsentanter, men alle 

til aktiviteten hørende medlemmer er mødeberettigede.   
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 Beretning for sæsonen 2016/17. 

 

 
Så er endnu en sæson afviklet, næsten, der mangler lige kampene på lørdag. 

Det blev desværre med ringere tilslutning end sidste sidste sæson, det blev kun til 450 

turneringskampe og 31 pokalkampe.  

Der er indtil nu afviklet 3 individuelle stævner, vi mangler kun afslutningsstævnet, det 

afvikles søndag d. 7. maj. Vi har deltaget med udvalgt hold i 3-unionskampen, mødt 

Malmø-korpen, vi skal til Helsingfors 19-21. maj hvor vi møder Stockholm og Helsing-

fors, dette arrangement ser vi meget frem til. 

Det blev igen en sæson med mange spændende og tætte kampe, i flere af rækkerne 

falder placeringerne først på plads efter de sidste to runde.  

I et par af rækkerne har kampene ikke været jævnt fordelt over sæsonen, men igen, det 

er hvad der sker når der skal tage individuelle hensyn, og det gør vi gerne. 

Derudover har der været 16 flytninger ud af 450 kampe, det har været svært at finde 

plads, da turneringsprogrammet i denne sæson har været komprimeret, de andre unioner 

vil jo også gerne bruge ”vores” bowlinghaller.  

Men lad os lave status over den forgangne sæson. 

 

 
 

 

Holdturneringen 
 

Det var med store forventninger vi udsendte invitationen til holdturneringen for sæso-

nen 2016-2017, hvor mange hold ville der blive tilmeldt? vi havde jo hørt at flere 

klubber ville reducere deres tilmelding, andre ville stoppe helt. 

Det endte med 84 herrehold og 6 damehold, igen en sæson med en tilbagegang, dog 

en mindre tilbagegang i forhold til sidste år. Efter en lang sæson med mange spæn-

dende kampe fandt vi følgende mestre. 

 

  FSKBH-mestre for damer: ?               

 

  FSKBH-mestre for herrer: Coop Idræt       
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Pokalturneringen 

 
I denne sæsons pokalturnering var der tilmeldt 27 herrehold fordelt på 19 klubber og 4 

damehold fordelt på 3 klubber. 

Efter nogle jævnbyrdige og spændende kampe stod vi lørdag d. 8. april med følgende 

vindere.    

 

    Damernes pokalturnering: Danske Bank / Danica 

 

  Herrernes pokalturnering: Nordea -1 

 

 

 

Søndagstræf. 
 

Der har været en pæn tilslutning til vores søndagstræf som afvikles i Gladsaxe Bow-

linghal, vi har dog set os nødsaget til at reducere baneantal pga. lavere deltagelse, der 

var afslutning søndag d. 23. april. Baner for næste sæson er bestilt. 

 

 

 

Åbningsstævnet 

 

Sæsonen blev åbnet lørdag d. 27. august med 106 tilmeldte bowlere fra 29 klubber, af 

disse mødte 97 op for at dyste om placering/præmierne. Der blev slået mange kegler, 

bedste herre væltede 1240 kegler og bedste dame væltede 1065 kegler. 

Deltagerantal nåede ikke op på de budgetterede 120 deltagere, så det blev kun til 3 star-

ter, det var nu sjovere dengang der var 190 deltagere fordelt over 5 starter.  

 

 

Julestævnet 
 

Lørdag d.10. december var der kaldt til julestævne, der var tilmeldt 141 bowlere, for-

delt på 30 klubber, af disse mødte der 133 op til en gang fornøjeligt 300-nedrykket 

med præmieoverrækkelse efter hver start, meget populært. 

Der var godt nok budgetteret med 168 deltagere til dette stævne, men ingen tvivl om at 

dette stævne vil være med i næste sæson. 
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Oldboys/girlsstævnet 
 

Lørdag d. 25. februar afviklede vi vores Oldboys/girls stævne, det gik lidt trægt med til-

meldinger i starten, men efter et ihærdigt arbejde fra udvalget nåede vi op på 92 deltage-

re fordelt på 70 boys og 22 girls fra 29 klubber, der var kun budgetteret med 80 deltager 

pga. sidste års deltagerantal. 

Efter fire starter stod vi med følgende mestre.  

 

 

 

  Oldgirlsmester: Jane Rasmussen Danica 

 

 Oldboysmester: Søren Tholle Buus Jensen 

 

 

 Mesterskabsstævnet, individuelt 

 

Denne sæsons mesterskabsstævne blev afviklet den. 25. februar indledende kampe, og 

semifinaler og finaler den. 25. marts, der var tilmeldt 121 bowlere fordelt på 31 klub-

ber, kun 4 personer mødte ikke op. 

Grundet den lave tilmelding kunne vi afvikle alle de indledende kampe om lørdagen, 

semifinale og finaler d. 25/3 om formiddagen.    

Der blev vist rigtig god bowling både i de indledende og i finalekampene, højeste en-

keltserie i finalen var 268 hos herrerne og 249 hos damerne, så efter 18 serier stod vi 

søndag med følgende FSKBH-mestre. 

 

 

  Damer:  Jane Rasmussen     Danica 
 

   Herrer:  Søren Tholle   Buus Jensen 

 

 

Afslutningsstævnet. 
 

Dette stævne afvikles først søndag den. 7. maj, vi skulle gerne op på samme niveau 

som sidste år, dvs. omkring 110 deltagere, således at vi kan få afsluttet sæsonen med 

maner, eftertilmelding modtages gerne. 
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3-unionskampen 

      Søndag d. 20. november var DFBU værter for 3-unionskampen, som blev afviklet i 

Lanes & Lounges. Det var så første gang vi mødtes efter at KBU var blevet til DBwF-

Øst, det skulle senere vise sig at det også blev sidste gang, idet DBwF-Øst ikke havde 

økonomi til at fortsætte dette samarbejde, så fremover bliver det en 2-unionskamp.  

Der arbejdes på at få lavet nye proportioner for afviklingen.                                                                                                                           

Denne gang var det FSKBH og DFBU der fik pokalerne med hjem, vi tog os af dame-

pokalen medens DFBU fik herrepokalen. Højeste serie hos damerne blev lavet af Jane 

Rasmussen med 299 kegler, hos herrerne Mikael J Jensen med 279 kegler.                                                                                     

 

Resultatet efter 3 timers bowling.              

   

     DFBU 205,0             DBwF-Øst   183,5              FSKBH   199,5 

D =         98,0     D                     89,0          D =           107,0 

H =       107,0     H =                  94,5         H =             92,5 

          

FSKBH er arrangør af næste arrangement, det bliver så ”kun” mod DFBU, men det 

skal nu nok blive spændende, det er jo de samme spillere der bruges af begge unioner. 

 

 

 

FSKBH-Malmø 

   

Søndag d. 19. marts var FSKBH vært ved den årlige venskabskamp. De udtagne spillere 

var alle placeret på de øverste pladser af udtagelseslisten, så der skulle vel ikke være 

nogen grund til ikke at tage begge pokaler. 

Malmø´s herrer kæmpede det bedste de havde lært og vandt da også den 8.de serie med 

12 – 4, dette var dog ikke nok idet vi vandt 4 serier og spillede 3 serier lige op i de første 

7 serier, således at herrerne vandt 66 - 62.  

Vores damer tog teten fra start og lod ikke Malmø få én eneste serie, de fik dog tre serier 

uafgjort, så vi vandt 81 - 47.  

Bestyrelseskampen endte 18 – 18 

Dette blev desværre også den sidste kamp mod Malmø-korpen, idet Korpen fremover 

ikke er medlemmer nok til at stille hold til den årlige kamp.        
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FKBU-STOCKHOLM-HELSINGFORS 

 

I år er det Helsingfors der er værter for dette arrangement, det er kamp nummer 4 ud af 

seks. 

Kampen afvikles lørdag d. 20. maj, holdene er udtaget og jeg tror at vi har en fair 

chance for at få pokalen med tilbage til København, spillermaterialet fejler i hvert fald 

ikke noget, da alle ligger i den øverste del på udtagelseslisten. 

 

Konklusion 

 

En god, men lang sæson med, stadig for mange flytninger. 

Vi har stadig lidt problemer med at blive færdig på 1½ time, dette bliver vi nød til at 

gøre noget ved, dog vil jeg mene at de fleste gange skyldes problemer med banerne.  

Det største problem er at få stoppet tilbagegangen i firmabowlingen, så her har vi en 

fælles opgave at løse.   

 

Der har været en god kampmoral når vi har mødt de andre unioner og byer. 

Der har været et upåklageligt samarbejde med spillere og ledere i de forskellige klub-

ber, unioner og by-sammenslutninger. 

En tak skal lyde til bestyrelsen, Mette og Henrik på kontoret og mit udvalg for et godt 

samarbejde i sæsonen. 

 

Kaj J Wieczorek 

afd.formand f. FSKBH-bowling  


