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Beretning 2017/2018 
Så er det blevet tid at se tilbage på aktiviteter og hændelser. Der er blevet afviklet 
388 kampe og 36 Pokalkampe fordelt på to haller.  
På nuværende tidspunkt er åbningsstævne, julestævne, 8 Søndags Træf, Advents 
Træf samt Old Boys/Old Girls mesterskab og FSKBH mesterskab blevet afviklet og 
den 5 maj afvikles afslutningsstævnet.  
Parallelt med ovennævnte turneringer og individuelle stævne aktiviteter har der og-
så været repræsentative opgaver i form af 2-unionskampen mod Den Frie Bowling 
Union, Bykamp mod Malmø, og den 25-27 maj står den på Hovedstadsmatch mod 
Stockholm og Helsingfors i Stockholm. Alle aktiviteter som der hver sæson ses me-
get frem mod.  
Det blev igen en sæson med mange spændende og tætte kampe. I flere af Divisio-
ner og Serier falder placeringerne først på plads efter de sidste to spilledage.  
Endnu engang lykkedes intensionerne om en jævn fordeling af kampene i de enkel-
te Divisioner og Serier ikke helt, men dette er konsekvensen ved at være imøde-
kommende om at skulle tage individuelle hensyn til klubbernes forskellige ønsker 
om turnerings frihed i bestemte weekender i løbet af sæsonen.  
Der har været 22 flytninger ud af 388 kampe  så det bliver hurtigt en udfordring at 
finde alternative spilletidspunkter i et komprimeret turneringsprogram. Vi var derfor 
været primus motor for genindførslen af de tidligere koordineringsmøder med Dan-
marks Bowling Forbund, DBwF Øst og Den Frie Bowling Union, der ALLE også ger-
ne vil afvikle turneringer og aktiviteter i de samme haller som os.  
 
Hold- og Pokalturneringen er siden starten af sæson 2010/2011 efter sammenlæg-
ning af de daværende unioner, Kontor Funktionærernes Idræts Union (KFIU) og 
Firma Klubbernes Boldspil Union (FKBU) i foråret 2010 blevet afviklet med kampe 
både i World Cup hallen og Lanes and Lounges. 
Det har i flere år været åbenlyst, at det også for firmaidrætten ligesom for mange 
andre idrætsgrene længe har været op af bakke og en stor udfordring at opretholde 
tilknytningen til foreningsidræt.  
Dette faktum og på baggrund af klubbernes gentagne tilkendegivelser de seneste 
år om, at det i stadigt stigende grad bliver sværere at få spillerne til at spille i flere 
haller - flere og flere spillere ønsker i højere grad at styrke fællesskabet med hver-
dagens kolleger på tværs af holdene og vil gerne spille i samme hal - dels den læn-
gere varende debat på sidste årsmøde med samme tema.   
Som en konsekvens af førnævnte samtidig med kendsgerningen om faldende hold-
tilmelding endnu engang før denne sæson, var der på udvalgsmøde i november en 
debat om situationen, og på det grundlag traf udvalget beslutning om at fremsende 
skriftligt varsel til Copenhagen Bowl and Event. I det skriftlige varsel den 8 januar 
blev hallens ledelse derfor orienteret om, at der sæsonstarten 2018/2019 ikke læn-
gere planlægges afvikling af kampe i Lanes and Lounges. 
 
Lad os herefter gøre status over den forløbne sæson. 
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Holdturneringen 
Holdtilmeldingen til den indeværende sæson var ensbetydende med et fald i antal-
let af hold. Til den igangværende Holdturnering blev der tilmeldt 5 dame- og 75 her-
rehold, og når turneringen afsluttes den 21 april er der blevet afviklet 388 kampe i 
to haller.  
 
 FSKBH mestre for damer xxx 
 FSKBH mestre for herrer xxx  
 
Lørdag den 27 januar præsterede Gert Nielsen Bowlingshoppen den perfekte serie, 
da han i 4 serie lavede sin første 300 serie i FSKBH-regi i Elite H kampen mod 
Coop Idræt . 
 

Pokalturneringen 

Holdtilmeldingen til den indeværende sæson var ensbetydende med 4 dame- og 56 
herre hold, og da Pokalturneringen blev afsluttet den 17 marts var der blevet afvik-
let 36 kampe.  
 
 Pokal mestre for damer D S B 1 
 Pokal mestre for herrer Coop Idræt  
 
I 2. runde lørdag den 13 januar bowlede Dean B Lindholm Semler Idræt 300-299-
268 i alt 867 - det er rekord for herrer på 2 og 3 serier EU. 
 

Søndags Træf 
 

Deltager antallet er nogenlunde stabilt, idet dog terminerne for Søndags Træf en-
kelte datoer også i år har gjort det til en udfordring. I indeværende sæson har der 
været reserveret 6 baner i tidsrummet kl 12-14.00. Det er indtil dato lykkedes af 
afvikle 8 Søndags Træf og Advents Træf. Finale Træf afvikles den 13 maj.  
 

Åbningsstævne 
Sæsonen blev åbnet lørdag den 26 august med 104 tilmeldte bowlere fra 29 klub-
ber.   
 

Julestævne 
Lørdag den 9 december var der indbudt til Julestævne, der var 103 tilmeldte bowle-
re fra 24 klubber. 
 
 Vinder nr 1  Per Nielsen A L I 299 kegler 
 Højeste 3 serier Leif Corfixsen Brüel & Kjær 538 kegler 
 
 Vinder nr 2  Mikael J Jensen Coop Idræt 279 kegler 
 Højeste 3 serier Allan Hansen Alfa Laval 608 kegler 
 
 Vinder nr 3  Tommy Brodersen D S B 290 kegler 
 Højeste 3 serier Patrick Erichssen D S B 558 kegler 
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Old Boys/Old Girls mesterskab 
Lørdag den 3 marts var der indbudt til Old Boys/Old Girls mesterskab, der var xxx 
tilmeldte fra xxx klubber. 
 
 Old Girls mester Jane Rasmussen Enkeltmedlem/Danica 1.341 
 Old Girls par Grethe Aggergaard Danske Bank 1.075 
   Susanne Landgreen Danica 1.080 
 
 Old Boys mester Rene Petersen Ericsson Sport 1.518 
 Old Boys par Poul Erik Petersen Ericsson Sport 1.099 
   Rene Petersen Ericsson Sport 1.518
   
 Old Boys mix par Annette Henriksen IF Mærsk 1.118 
   Henning Bjerregaard IF Mærsk 1.261 
 

FSKBH mesterskab 
Lørdag den 3 marts var der indbudt til indledende runde, der var xxx tilmeldte fra 
xxx klubber. 
 
 Mester dame par Jane Rasmussen Enkeltm./Danica 1.341 
   Camilla Rasmussen Coop Idræt 1.198 
 
 Mester herre par Tommy Brodersen D S B  1.398 
   Mikael J Jensen Coop Idræt 1.299 
    
Semifinale cut´tet for damer blev Hong Xiu Fang A R C med 1.032 kegler og for 
herrer Jesper Bakke Jørgensen Enkeltmedlem/Bowlingshoppen med 1.200 kegler.  
 
Lørdag den 24 marts blev semifinale og finale afviklet. 
 
 FSKBH mester damer Christina Farum D S B 3.886 
 FSKBH mester herrer Rene Petersen Ericsson Sport 4.098 
 
I finalen bowlede Camilla Rasmussen Coop Idræt 1827 - det er FSKBH rekord for 
damer på 8 serier EU. 
 

Afslutningsstævne  
Dette stævne afvikles først lørdag den 5 maj.  
 

2- unionskamp 
Allerede inden det første Koordineringsmøde med DBwF, DBwF Øst og DFBU 
modtog DFBU og vi meddelelse fra DBwF Øst om, at DBwF i deres budget ikke 
havde afsat midler, så de kunne deltage i 3-unionskampen.  
  
DFBU og vi blev dog hurtigt enige om, at vi gerne ville fortsætte med denne aktivi-
tet. Søndag den 12 november var vi derfor værter for den "nye" 2-unionskamp i 
World Cup hallen. Der blev spillet 8 mandshold 8 serier med 2, 1 og 0 point for 
vundet, uafgjort og tabt serie. 
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FSKBH damer vandt med 11.592 kegler 67 point - 11.422 kegler 61 point, mens 
DFBU herrer vandt med 12.973 kegler 88 point mod 12.018 kegler 40 point. DFBU 
vandt samlet med 149 - 107 point. Både højeste serie damer 254 og højeste snit 
damer 210 blev opnået af Camilla Rasmussen Coop Idræt. 
 

Bykamp mod Malmø 
Sidste år modtog vi meddelelse, at Malmö Korpen efter sæsonen ville blive nedlagt. 
Inden Malmø Korpen tog hjem fra Rødovre gav Anders Kron dog håndslag på, at 
han som kontaktperson ville arbejde for at kunne fortsætte et lignende venskabs 
arrangement.  
Af personlige årsager har Anders dog i mellemtiden måtte trække sig, så opgaven 
blev overtaget af Christer Ekberg og Peter Persson som repræsentanter for Bal-
tiska Bowlinghallens Halliga. Søndag den 4 marts var Malmø værter for bykampen. 
 
FSKBH damer vandt med 12.430 kegler 35 point - 11.860 kegler 29 point, mens 
Malmø herrer vandt med 13.453 kegler 36 point mod 13.017 kegler 28 point. Mal-
mø vandt samlet med 65 - 63 point.  
Malmø styrelsens hold vandt med 3.419 kegler 11 point - 3.173 kegler 7 point 
 
Bedste dame Kbh 1784 - Ny FSKBH rekord - blev opnået af Camilla Rasmussen 
Coop Idræt og bedste herre Kbh 1821 blev opnået af Carsten Gjertsen Coop Idræt. 
 

Hovedstadsmatch mod Stockholm og Helsingfors 
I denne sæson er Stockholm Kråkbowling - der i sidste sæson kunne fejre sit 80 års 
jubilæum - værter for Hovedstadsmatchen, der afvikles lørdag den 26. maj i 
Bowl´o´Rama i Årsta, Stockholm. Konkurrencen specielt med de Stockholmske 
værter bliver traditionen tro hård, men kuglen er som bekendt rund og hvis repræ-
sentanterne kan leve op til det niveau som de er udtaget på, så bør det være muligt 
at kunne hjemtage pokalen til København. 
 

Konklusion 
Endnu en god, lang sæson endnu engang med for mange flytninger.  
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 knækket.  
Det er fedt at opleve den intensitet og kampmoral den enkelte møder frem med til 
de sportslige aktiviteter sammen med vores samarbejdspartnere, DFBU, Malmø 
samt Stockholm og Helsingsfors.  
Der har været et upåklageligt samarbejde både med spillere og ledere i de forskel-
lige klubber, unioner og byer. 
En stor tak skal der ikke mindst lyde til Mette, Niels og Henrik på Kontoret og natur-
ligvis hele Bowlingudvalget for et godt samarbejde og rigtig mange fornøjelige - og 
lærerige - timer i løbet af sæsonen i for mit vedkommende første år som formand. 
 
Mikael J Jensen 
Afd.formand 


