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Årsberättelse för Dif:s Bowlingförening
Säsongen 2008 – 2009
Årets säsong var i början lite trög men slutade med både glädje och lite smolk i bägaren.
Det tråkiga är att vårt damlag som kom trea i division 1 östra svealand måste ta ett uppehåll
på grund av brist på spelare inför nästa säsong.
Årets överraskning svarade vårt herrlag för genom att lyckas med bedriften att kvala sig upp
till Mellanallsvenskan där vi nu får spela nästa säsong.
B-laget slutade på övre halvan i reserv Elit a. Vi deltog också med ett Ungdomslag/c-lag.
Inför nästa säsong kommer vi att förändra lagen och anmäla ett farmarlag som kommer at
spela i div3 . Tanken är att där låta de damer som är aktiva spela tillsammans med de herrar
som inte spelar i A-laget. Vi har också anmält ett 4manna ungdomslag.
Snittbästa under den gångna säsongen var bland damerna Eva Bergman och bland herrarna
Lars Bergman. Bäste Junior blev Jesper Lundström.
Årets KM spelades på hemma hallen Vårby och där segrade på damsidan Eva Bergman och
på herrsidan vann Gerry Eriksson.
På tävlingssidan har året inte riktigt gett oss de stora framgångarna. Men visst har djurgårdare
synts i resultatlistorna. Lars Bergman och Jonas Lönnberg har båda varit i supersixfinaler. I
Väsmanlandstouren har Jonas L och Christoffer Johander spelat finaler och vunnit prispengar.
Många av de våra har deltagit i årets St-mäst med fina framgångar och till storfinalen på
Mälarhallen gick Christoffer J ,Anders F ,”Stina” ,Lars B och Gerry E , bäst gick det för
Ander F som slutade sjua i Open klassen.
Även i år var vi framgångsrika arrangörer av Supersix. Där vi var nära att sätta nytt deltagare
rekord. Vår stora framgång för året hade vi som arrangör av årets SM tävlingar på Vårby
bowling där vi vände tidigare års nedåtgående trend i deltagarantal. Årets arrangemang flöt
klanderfritt och vi fick mycket beröm av deltagare från hela Sverige. Många var de som
hjälpte till att genomföra dessa tävlingar men jag vill från föreningens sida lyfta fram och
tacka två personer lite extra och dessa är Gunnar Ståhl och Karl Erik Illerstål.
Tyvärr har det meddelats oss att vi i den kommande säsongen inte får arrangera Supersix. Ett
beslut som vi ställer oss mycket frågande till då vi legat i absoluta deltagare toppen.
Vår Ungdomstävling gick även i år mycket bra och gav ett fint överskott.
Ungdomsverksamheten under ledning av Kjell har rullat på och möjligheterna statliga
Idrottslyftet kvarstår. Vi skall under det kommande året göra en satsning på flickor.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det känns tråkigt att gå in i en ny säsong utan damlag,
men min förhoppning är att detta endast är tillfälligt.
Dock blir det väldigt spännande och se om vårat herrlag kan hävda sig i mellanallsvenskan.
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