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Arets siisonghar varit en av de bZistapA minga flr till vAr storagl2idjehar vi fatt ett fint damlagigen som vi
hoppasskall utvecklasdet finns rnycketpotentialbland de nya flickoma och kanskekan vi redannrista
siisongkonJiureraon topp platsema.
Herr laget fcirloradevisserligeni kvalet till Elitserielllnen det var en stor frarngAngatt vi holl osskvar i
mellanallsvenskan.Farmarlagetlyckadesinte ta sig upp i Div 1 men kommer att bli svi,rslagnai tvian
n?istaAr.
B-lagetklaradesig kvar i Stockholmsligan2.
U-lagetdeltogi Stockholmsligan
12.
Snittenfoftseittersin utvecklingoch blir barahogre och hogrebiist underdennaszisongvar inte oveintatbland
damemaEva Bergmanmed 185poch bland herarna Lars Bergman22}p. Junior blist blev JesperLundstrom
2l0p.Vi hadeinte mindre zinl lspelaremed cjver200 i snitt.
Flera "300" serierhar slagitsundersrisongen:Lars Bergman,Anders F-riman, Jacob
Anderssonoch JesperLundstrom.
Arets KM speladesi tvi halvor med forstadelenpi VArby och avslutningpi Birka
Segrareblev bland damernaEva Bergmanoch bland herrarnaLars€etgrnaI . An cfurj
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Det individuellatZivlandethar ocks&givit ossminga fi'amgingar,vi iir llitiga deltagarei Stmiisttourendiir
vira spelaresegrati flera deltiivlingar.Anders Friman har segrati 1-lera
tiivlingar,Anneli Wennerlund,Jesper
Lundstrom,Bjorn Lilja har iiven de vunnit klot.
I borslistanhar vi spelarebland de topp 5 i varje klassneirdettaskrivs.
I Seniorlourenhar Lars Bergmanvarit frarngingsrik och gick storfinalen.
I DM fick vi f'lerabra placeringar:
Gerry Erikssonvann irets oldboysDM.
Borje Askinger vann Herrar B.
Anneli Wennerlundkom 5:a Dam B.
StinaKom 6:a i Oldgirls.
En extra stor framging fick klubbenniir 6:retsseriefigurskulle korasoch vAranspelareJacobAndersson
domineradehela tiivling och avgick med segem.
Pi tavlingsfrontensi var vi iiven i 6r framgingsrika anangcireri MixedSM som vi sk<itteberdmvZtrt.
Vira
godaformAgaatttillsammansmed VArby Bowling arangera miisterskapfortsiitteroch har gett oss
uppdragetden kommandeszisongen
att affangeraJunior SM..
Ungdomsverksamheten
har underledning av Kjell h6llit sinapositioneroch kronte med en Final segeri
Juniorleague.I laget speladeAmandaWennerlund, IsagelaWennerlund,Emma Leiman.Frida Birgersson
och JoakimBirgersson.Aven i den individuellatourenhadevi fina segrargenomAmanda W och PavaritD.
ger till fdljd en av vArabiistaoch roligastesiisongerpi minga ir medlemsantalet
Allt dettasammantaget
har
6kat rekordartatoch som en f,rnslutknor blev vi utniimndatill iret Foreningi Stockholm.
Tack alla f<jr ett kanonir och hoppasatt neistasiisongrivertriiffar denna.
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