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Årsberättelse för Dif:s Bowlingförening
Säsongen 2007 – 2008
Årets säsong har givit lite blandade med och motgångar.
Tyvärr lyckades varken damlaget eller herrlaget hänga kvar i sina serier. Dock var damerna
snubblande nära och föll på mållinjen med en pinne.
Herrarna föll i kvalet till mellanallsvenskan mot Sollentuna.
B-laget slutade på övre halvan i reserv Elit A.
Mixed-laget deltog med den äran och vi kan glädjas åt att där numera mest ungdomar spelar.
Snittbästa under denna säsong var bland damerna Eva Bergman och bland herrarna Lars
Bergman, Junior mästare blev Jesper Lundström.
Årets KM spelades i Köping med två fina segrare Jeanette Eriksson på damsidan som tog sin
4:e seger genom åren och på herrsidan vann Lars Bergman sin 1:a seger på 2000 talet det var
dock hans sjätte titel.
Lars Bergman stod kanske för årets förnämligaste framgång då han kvalade in i den
nyskapade rankingfinalen för de bästa herrbowlarna i Sverige han slutade på en hedrande 51:a
plats. Glädjande fina prestationer hade Stina och Kjell som tog sig till årets SM-finaler i
Karlstad. Vi har även deltagit i årets St-mäst med fina framgångar där bland annat
individuella segrar tagits av Anders Friman, Stina Knichter och Börje Askinger. Gerry
Eriksson vann årets oldboys DM. Nämnas bör också Anders Friman som under året
presterade många fina slagningar bl a över 1000p på fyra och ett flertal ”300”. 1000 slagning
uppnåddes även av Joakim Alm i vår fina seger på Brännkyrkahallen mot Hammarby då
klubbrekord slogs med 7256p.
På tävlingsfronten så var vi även i år framgångsrika arrangörer dels Supersix där vi slog nytt
deltagare rekord och JSM som vi skötte berömvärt. Våra goda förmåga att tillsammans med
Vårby Bowling arrangera mästerskap har även detta år gett nya uppdrag den kommande
säsongen då vi på nytt skall arrangera Supersix och vi har även fått uppdraget att sköta stora
SM under den kommande säsongen. Vår Ungdomstävling gick även i år mycket bra och gav
ett fint överskott.
Ungdomsverksamheten har under ledning av Kjell fått en skjuts uppåt med många nya
ungdomar till en del beroende på det nya statliga Idrottslyftet som möjliggör att elever under
skoltid ges möjligt het att prova på vår sport under saklig ledning av kjell.
Kanske inte det mest framgångsrika året för våra ligalag men vi har under året fått många nya
medlemmar vilket lovar gott inför kommande säsonger.
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