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Årsberättelse för Dif:s Bowlingförening
Säsongen 2006 – 2007
Årets säsong har varit mycket intensiv med både bowlande och arrangemang.
Vi har deltagit i det nya seriesystemet kallat Boss med framgång där vårt herrlag gick hela
vägen och lyckades kvala sig in i mellanallsvenskan nästa säsong genom att slå Vendelsö i
den sista och avgörande serien på Sundbybergshallen.
Damlaget genomförde en fin säsong i Div 2 och vann denna med uppflyttning till Div 1 som
belöning.
B-laget gick till final i reserv elit men föll i omgång 1. Mixedlaget hamnade mitt i tabellen.
Under säsongen har snittbästa jakten varit tuff och hård men till slut blev det Anders Friman
några tiondelar före Lars Bergman. Bland damerna var det lika hårt och där blev det Jeanette
Eriksson några tiondelar före Eva Bergman.
I det individuella tävlandet nåddes fina framgångar av Lars Bergman och Anders Friman då
båda tog sig till final i årets SM på Frölunda bowlighall i Göteborg, där Lars slutade på en fin
19:e plats.
I årets Stockholmsmästerskap fick vi två fina placeringar av Stina Knichter och Anders F.
Stina blev 5:a i dam klassen och Anders 8:a i Open.
Årets klubbmästerskap spelades på Vårby och vanns av Jeanette Eriksson bland damerna och
Mats Rolin bland herrarna. Juniormästare blev Jesper Lundström.
Vår förening fick under våren 2006 förtroendet att arrangera årets bowlingSM vilket blev
mycket lyckat och med stort deltagande. Efter nära 1500startande avslutades det hela med en
spännande final och en fin bankett på Viking Lines Cinderella.Ett stort tack till SM kommitén.
Dif:s Bowling stod även som arrangör för en av deltävlingarna i Supersix serien ,tävlingen
genomfördes i december 2006 på vår hemmahall Vårby bowling. Glädjande nog med stor
framgång då vi slog deltagare rekord för supersix med 496 starter. Vår kunnighet och vårt
intresse från våra medlemmar lös igenom hela arrangemanget under fint ledarskap av Gunnar
Ståhl. Vårt goda rennomé som arrangör har inför nästa säsong gett ytterligare två fina
tävlingar att arrangera J-SM i december 2007 och en deltävling i supersix i april 2008.
Ungdomsverksamheten har inte blomstrat utan går lite på tomgång då svårigheten är att få fler
ledare till densamma.
Ett väldigt fint bowling år förmörkades av att en av våra medlemmar tyvärr som researrangör
till Malta försnillat resenärernas pengar och nu kommer att åtalas för detta, han hade inte
direkt använt vårt namn i sin marknadsföring men bra nära . Han stängdes dock av för spel
under våren 2007 eftersom det ansågs ohållbart att en medlem hos oss gör så mot våra
bowlingkamrater i andra föreningar.
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