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Bowlingafdelingen indkalder hermed til årsmøde 
 

torsdag den 30. april 2020 kl. 19.30 

World Cup Hallen 

Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 

 
Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Orientering om regnskab 2019 og budget 2020 

6. Valg 

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

Formand Tine Bune D S B 

Udvalgsmedlem Bent Knudsen D S B 

Udvalgsmedlem Bjarne Olsen D S B 

Udvalgsmedlem Grethe Aggergaard Danske Bank 

Udvalgsmedlem John V. Petersen F D L 

7. Pokaloverrækkelse 

8. Afslutning 

 

Mikael J Jensen, Nordrupvej 31, 2700 Brønshøj 

Mail: mikaeljuul.cphbowling@gmail.com 

eller: bowling@fskbh.dk  

 

Med venlig hilsen 

Mikael J Jensen 

Afdelingsformand 

 

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

til aktiviteten hørende medlemmer er mødeberettigede.   

Brønshøj den 19. marts 2020 

mailto:mikaeljuul.cphbowling@gmail.com
mailto:bowling@fskbh.dk
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Beretning for sæsonen 2019/2020. 
Så er det blevet tid til at se tilbage på aktiviteter og hændelser. Der er blevet afviklet 

344 kampe og 30 Pokalkampe i World Cup hallen. På nuværende tidspunkt er åbnings-

stævne, julestævne, 7 Søndags Træf, Advents Træf samt Old Boys/Old Girls mesterskab 

og FSKBH mesterskab blevet afviklet, på lørdag den 3. maj afvikles Finale Træf og den 

16. maj afvikles afslutningsstævnet. Parallelt med ovennævnte turneringer og individuelle 

stævne aktiviteter har der også været repræsentative opgaver i form af 2-unionskampen 

mod Den Frie Bowling Union og den 13. juni var der afsat tid til Hovedstadsmatchen 

mod Stockholm og Helsingfors i Helsingfors (mere herom senere). Alle aktiviteter som 

der hver sæson ses meget frem mod. Lørdag den 18 + 25. april afsluttes Holdturneringen 

med uddeling af medaljer og plaketter - samtidig bliver der klarhed over op- og nedryk-

kere.  

Det blev igen en sæson med mange spændende og tætte kampe. I flere Divisioner og Se-

rier faldt placeringerne først på plads efter de sidste to spilledage. Endnu engang lykke-

des intensionerne om en jævn fordeling af kampene i de enkelte Divisioner og Serier ikke 

helt, men dette er konsekvensen ved at være imødekommende om at skulle tage individu-

elle hensyn til klubbernes forskellige ønsker om turnerings frihed i bestemte weekender i 

løbet af sæsonen. Der har været 16 flytninger ud af 344 kampe heraf endda flere både 

2+3. gangs flytninger. Vi hjælper gerne klubberne med at flytte kampe dog vil vi gerne 

bede klubberne om at overholde 16 dages reglen, da det en ekstra tidskrævende opgave at 

finde alternative spilletidspunkter i et komprimeret turneringsprogram. På trods af koor-

dineringsmøder med Danmarks Bowling Forbunds Region Øst og Den Frie Bowling 

Union, der ALLE også gerne vil afvikle turneringer og aktiviteter i de samme haller som 

os, så har der - desværre – været en del sammenfaldende aktiviteter.  

 

FSKBH Administrationen sendte inden jul information ud om, at det fra starten af 2020 

er besluttet at gå over til online tilmelding ved hjælp af F-Shop modulet på hjemmesiden 

FSKBH.dk hvortil der også er tilknyttet et betalingssystem således, at der kan betales 

med betalingskort (Dankort). Der vil dog også være mulighed for at vælge at få tilsendt 

en faktura som idag. 

Bowling syntes dog ikke, at det var super smart at ændre praksis for klubberne i forbin-

delse tilmeldingen til vores største aktivitet i løbet af sæsonen, Old Boys/Old Girls og 

FSKBH mesterskaberne men fremtidig kan klubberne dog godt forvente, at invitation og 

anmeldelse frem over vil komme til at skulle ske via hjemmesiden.  

 

Først i januar opstod CORONA (COVID-19) epidemien for alvor omkring Wuhan i Kina 

forståeligt nok med stor mediedækning til følge. Senere har det bredt sig til Europa og 

særligt Italien og Østrig blev særligt hårdt ramt i starten. I midten af marts nærmere ons-

dag den 11 marts om aftenen præsenterede den danske regering, Sundhedsmyndigheder-

ne o.a endnu skærpede forhåndsregler og påbud bl.a. om størrelsen på forsamlinger som i 

flere omgange senere er blevet reduceret til de nuværende max 10 personer. Både D I F 

og vores eget forbund bekendtgjorde den 12 marts, at man følger udviklingen omkring 

COVID-19 (Corona) tæt og opfordrer alle forbund og foreninger til at følge myndighe-

dernes nyeste råd og vejledninger.   
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Som en direkte følge af dette meddelte både FSKBH samt vores samarbejdspartnere 

Danmarks Bowling Forbund og Den Frie Bowling Union, at de også enten suspenderer 

eller indstiller samtlige aktiviteter ( FSKBH og DFBU foreløbig frem til 30. marts ). 

Snart fulgte også mange af de nationale bowlingcentre.  

 

Det server center, hvor bl.a. vores Forbunds systemer som F-CMS hjemmeside systemet 

og F-Shop bliver hostet, blev den 26 januar udsat for et alvorligt ransomware angreb, 

hvilket betød, at disse systemer ikke var tilgængelige hverken for forbundet, FSKBH´s 

administration og de øvrige foreninger som anvender dem.  

Der blev arbejdet ihærdigt fra teknikernes side og den 10 februar kunne der igen åbnes op 

for nye sikkerheds opdaterede systemer. 

 

Det har i flere år været åbenlyst, at foreningsidræt herunder også firmaidrætten længe har 

haft svære kår og det er en stor udfordring at opretholde tilslutningen til vores Hold- og 

Pokalturnering samt mesterskaber og stævner. Konsekvensen af førnævnte resulterede 

endnu engang op til denne sæson i et mindre fald i holdtilmeldingen.  

At vi bliver færre år for år kan også mærkes på tilmeldingen til vores Åbnings-, Jule- og 

Afslutningsstævner, Søndags Træf, Advents Træf , Afslutnings Træf samt Old Boys/Girls 

og FSKBH mesterskabet. I sidste sæson ændrede vi propositionerne for Jule- og Afslut-

ningsstævnet bl.a. for at prøve at gøre det mere interessant for medlemmerne. Alligevel 

er det dog fortsat svært at trække antallet af tilmeldinger over de 100 deltagere selvom 

udvalget herunder specielt Bent og Kaj til det sidste gør alt hvad de kan for at trække del-

tagere til. Er der for mange stævner og mesterskaber, er det propositionerne og/eller del-

tager prisen eller skal der noget andet til for, at DU vil deltage? 

Den nuværende Corona (COVID-19) krise kan på trods af regeringens allerede mange 

milliard tilskuds ordninger vise sig også at trække yderligere i den gale retning for firma-

idrætten, hvis firmaerne på grund af den økonomiske opbremsning ser sig nødsaget til 

afskedigelse af medarbejdere.  

 

Jo færre medlemmer des færre indtægter fra holdtilmeldingen og licens betyder at om-

kostningerne til afvikling Hold- og Pokalturneringer, Old Boys/Old Girls og FSKBH me-

sterskaber, repræsentative aktiviteter som 2xUnionskamp, Bykamp og Hovedstadsmat-

chen samt Åbnings-, Jule- og Afslutningsstævner skal reduceres.  

I 2018 kom Bowling ud med et drifts underskud på 10.000 kroner - en helt uvant situati-

on for Bowling som de foregående år ellers har bidraget positivt til fælleskassen i 

FSKBH. På afdelingsårsmødet 2019 blev der redegjort for at årsagen dels var reducerede 

indtægter fra holdtilmeldingen - foreninger med hold i serier med færre end 6 hold = 10 

kampe får reduceret holdtilmeldingsgebyret svarende til det faktiske antal kampe - såvel 

som en ekstraordinær ekstra opkrævning af kopi gebyr fra World Cup hallen.  

I 2019 kommer Bowling endnu en gang ud med et negativt resultat dog mindre end sidste 

år. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020 er der derfor lagt ekstra vægt på en 

endnu grundigere analyse af alle indtægter og omkostninger ved de enkelte aktiviteter og 

der er foretaget mange tilpasninger.  

En af de helt store poster på udgiftssiden er Hovedstadsmatchen mod Stockholm og Hel-
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singfors, hvor det kun er en begrænset andel af medlemmerne som kommer i betragtning 

til denne repræsentative aktivitet. Der er derfor fra i år indført krav om fuld egenbetaling 

af fortæring.  

Udvalget forsøger også at fastholde holdtilmeldingen til den kommende sæson på et 

uændret niveau på trods af en forventet og varslet lille stigning af banelejen. Pokalturne-

ringen bliver dog nok nødsaget til at få en mindre stigning i den kommende sæson.  
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Lad os herefter på de følgende sider gøre status over den forløbne sæson. 

 

Situationen rundt i de københavnske haller følges løbende; Bowlernes Bowling Center  – 

Glostrup Bowling Center – World Cup hallen; I sidstnævnte gør Sebastian og Henrik bag 

maskinerne løbende en stor indsats for at opnå en tilfredsstillende lav kvote af banefejl. 

Der vil dog altid i hallerne forekomme behov for keglerejsninger, udbedring af overlæs 

(pin stacks) og kuglestop. 

Herudover udtrykte klubberne i Rødovre i starten af indeværende sæson utilfredshed med 

hallens olieprofil og flere truede tilmed med at flytte væk. Hallen valgte derfor at skifte 

til den nuværende og efterfølgende er de sportslige resultater eksploderet. I 2. division 

satte David Cronqvist Bowlingshoppen den 5. oktober følgende rekorder: 568 på 2 serier, 

837 på 3 serier og 1.116 på 4 serier, ligesom holdet samtidig forbedrede rekorden for 3 

mandshold EU til 2.783 kegler. Bowlingshoppen  forbedrede dog selv rekorden yderlige-

re den 1. februar til 2.805 kegler fordelt på Troels Schmidt 858, Cornelio Garcia 1024 og 

Gert Nielsen 923. 

Herudover er der også bowlet flere perfekte 300 serier heraf kan nævnes Martin Øager  

A L I den 25. januar (med 1.074 kegler på 4 serier), Victor Gundersen Coop Idræt (med 

1.050 kegler på 4 serier), Victor Gundersen Coop Idræt gentog bedriften den 22. februar i 

Pokalturneringens semifinale, og endelig Jonas Feldt Codan i FSKBH mesterskabets ind-

ledende runde.  

 

Holdturneringen 
Holdtilmeldingen til den indeværende sæson var som allerede nævnt oven for ensbety-

dende med et fald på 4 hold. Til den igangværende Holdturnering blev der tilmeldt 4 da-

me- og 67 herrehold, og når turneringen afsluttes den 18. april henholdsvis 25. april er 

der blevet afviklet 344 kampe.  

 

 FSKBH mestre for damer  XXXX  

FSKBH mestre for herrer  XXXX 

 

Næste års holdtilmelding udsendes den XXXX og skal være tilbage hos mig senest den 

XXXX. 
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Pokalturneringen  
Holdtilmeldingen til den indeværende sæson var ensbetydende med 4 dame- og 26 herre 

hold, og da Pokalturneringen blev afsluttet den 22 februar var der blevet afviklet 30 kam-

pe.  

 

FSKBH pokal mestre for damer  Danske Bank  

FSKBH pokal mestre for herrer  Coop Idræt  - 1 

 

Søndags Træf  
Deltager antallet er noget varierende, idet dog terminerne for Søndags Træf - Advents 

Træf - Finale Træf enkelte datoer 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 lykke-

des at afvikle 7 Søndags Træf og Advents Træf. Finale Træf afvikles den 3. maj.  

 

Åbningsstævne  
Sæsonen blev åbnet lørdag den 31. august med 22 damer og 75 herrer tilmeldte.  

 

2- unionskamp  
Søndag den 27. november havde F S K B H inviteret til den årlige unions-/venskabskamp 

i World Cup Rødovre. Der blev spillet 8 mandshold 8 serier med 2 og 1 point for vundet, 

og tabt serie .  

 

FSKBH damer spillede remis 11.702 kegler 96 point - 11.745 kegler 96 point, mens 

FSKBH herrer tabte med 13.103 kegler 90 point mod 13.796 kegler 102 point. DFBU 

vandt samlet med 198 - 186 point. Højeste serie damer 289 blev opnået af Christina Bro-

dersen D S B og højeste resultat damer blev opnået af Mie Agerbo D F B U 1.627. Høje-

ste serie herrer 288 blev opnået af Mikkel Guldager og Casper Lyngsaa D F B U og høje-

ste resultat herrer 1.892 blev opnået af Jakob N. Madsen D F B U. 

 

Julestævne  
I denne sæson blev Julestævne allerede afholdt Lørdag den 30. november, der var 83 til-

meldte fra 15 klubber. Antallet af tilmeldinger var for 3. sæson i træk skuffende lavt trods 

endnu engang en kæmpe indsats fra udvalget specielt Bent og Kaj. Herudover er delta-

gernes resultater før handicap snittællende. 

 

 1. start  Annette Sørensen L I F med Hcp i alt 898 

  Brian Telander uden Hcp i alt 780 

2. start Tommy Brodersen D S B med Hcp i alt 860   

  Lotte Qwist Topdanmark uden Hcp i alt 784 

3. start Tommy Brodersen D S B med Hcp i alt 945 

  Brian Rasmussen uden Hcp i alt 792 
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Old Boys/Old Girls mesterskab  

Lørdag den 29 februar var der indbudt til Old Boys/Old Girls mesterskab, der var 13 Old 

Girls og 62  Old Boys tilmeldte. 

 

 Old Girls mester  Jane Rasmussen Danske Bank 1.362  

Old Girls par  Annette Christiansen D S B 942  

Susanne Landgreen Danske Bank 1.141  

 

Old Boys mester  Søren Tholle Buus Jensen 1.533  

 

Old Boys par  Robert Mathiasen Topdanmark 1.448 

Niels Chr. Andersen Topdanmark 1.173  

 

Old Boys mix par  Tine Bune D S B 1.257 

Bjarne Olsen D S B 1.315  

 

FSKBH mesterskab  
Lørdag 29 februar var der indbudt til indledende runde, der var 19 damer og 85 herrer 

tilmeldte. 

 

Mester dame par  Christina Farum D S B 1.300  

Tine Bune D S B 1.257  

Mester herre par Martin Øager A L I 1.540  

Cornelio Garcia Bowlingshoppen 1.297  

 

Semifinale cut´tet for damer blev Hong Xiu Fang A R C med 1.047 kegler og for herrer 

Eric Landgreen P F A med 1.294 kegler.  

 

Lørdag den 21 marts skulle semifinale og finale have været afviklet, men ALLE aktivite-

ter indtil 30. marts er foreløbig indstillet på grund af COVID-19 pandemien.  

 

FSKBH mester damer  XXXX  

FSKBH mester herrer  XXXX 

 

Afslutningsstævne  
Dette stævne afvikles først lørdag den 16. maj.  

Tilmelding er endnu ikke udsendt. Sidste frist for tilmelding er den XX. april.  

 

Bykamp mod Malmø  
Søndag den 1. marts skulle Malmø have været vært for den årlige Bykamp. På trods af 

skriftlig henvendelse både i september 2019 samt i januar og februar modtog vi først i 

slutningen af februar et svar fra Malmø, hvor de meddelte at det - desværre - IKKE har 

været muligt at finde ledig banekapacitet til den traditionsrige Bykamp. Malmø vil dog 

meget gerne fortsat fastholde den årlige bykamp og foreslog nogle alternative tidspunkter 
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eller at aflyse kampen i denne sæson, Udvalget har accepteret at flytte aktiviteten 2021. 

 

Hovedstads- / Trestadsmatchen mod Stockholm og Helsingfors  
Lørdag den 13. juni skulle Helsingfors have været værter for den årlige Hovedstadsmatch 

mod Stockholm og København, men Helsingfors foreslog på grund af COVID-19 epide-

mien et alternativt tidspunkt i 2020 eller at udskyde arrangementet til 2021. Både Stock-

holm og udvalget synes at det er mest fornuftigt at udskyde aktiviteten og der arbejdes 

med lørdag den 29. maj 2021 som ny dato.  

Det skulle efter planen ellers have været 1. gang i den nye aftale for perioden 2020-2025. 

 

Konklusion  
Endnu en god, lang sæson endnu engang med for mange flytninger og - desværre -  er der 

en lille minoritet af klubber, der ikke overholder Bowlingreglementets bestemmelse om 

ansøgningsfristen på 16 dage før den ordinære kamp dato ved kampflytninger. Den ansø-

gende klub skal huske på, at klubberne skal være blevet enige om og meddelt udvalget 

inden de 16 dage, hvilken dato kampen ønskes spillet således, at udvalget har 2 dage til 

flytte kampen i samråd med hallen og efterfølgende bekræfte flytningen senest 14 dage 

før over for klubberne.  

De fortsat stigende udfordringer med ikke blot at fastholde men også rekruttering 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. Beklageligvis har der enkelte gange været epi-

soder med enkelte spillere som - desværre - har optrådt på uacceptabel vis ved repræsen-

tation af FSKBH Bowling.   

Generelt er der dog har været et upåklageligt samarbejde både med spillere og ledere i de 

forskellige klubber, unioner og byer.  

 

En stor tak skal der ikke mindst lyde til Mette, Niels og Henrik på Kontoret samt specielt 

Kaj, Bent samt Tine og John i udvalget uden at glemme de øvrige i Bowlingudvalget for 

et godt samarbejde og rigtig mange fornøjelige - og lærerige - timer i løbet af sæsonen i 

for mit vedkommende 3. år som formand. Et år hvor jeg har haft endnu større udfordrin-

ger med at afse den nødvendige tid til de daglige opgaver grundet det civile job samt an-

det bestyrelsesarbejde og en overfyldt bowlingkalender. Dette er også årsagen til, at vi på 

et udvalgsmøde i foråret 2020 - det første i den igangværende sæson - traf beslutning om, 

at flytninger af kampe frem til afdelingsårsmødet varetages af udvalget og specifikt af 

Grethe Aggergaard og Bent Knudsen, ligesom opdatering af resultater samtidig varetages 

af Bent Knudsen.   

 

Mikael J Jensen  

Afd. formand 
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4. Indkomne forslag 

Under behandlingen af de udsendte ændringsforslag blev der fra de tilstedeværende re-

præsentanter fremsat følgende ændringer: 


