Årsberättelse för Dif:s Bowlingförening
Säsongen 2009 – 2010
Efter framgångsrikt bowlande i mellanallsvenskan med ingen hemma förlust och vinster borta
slutade det ändå med nedflyttning till div 1 , till en del kan detta skyllas på regelverket som
missgynnade oss detta år.Vi får hoppas att vi snabbt kan ta oss tillbaka till de högre serierna.
För farmarlaget var det inget större motstånd i division 3 och vi gick lätt upp till 2:an.
Reservlaget klarade sig kvar i Stockholms serien 2 och U-laget överraskade med några vinster
i Stockholmsserien 12.
Snittbäst i år har varit Lars Bergman och Eva Bergman. Bäste Junior var Jesper Lundström
som säkert redan den kommande säsongen kommer att utmana de etablerade ”Bergman” och
”Friman” om bästa snitt. Numera fäster man också stor vikt vid rankingpoäng och där var
Anders Friman bäst vilket också gav honom en plats i den årliga rankingfinalen.
KM spelades på hemmahallen Vårby i samband med Julfesten och där segrade på damsidan Eva
Bergman och på herrsidan vann Jesper Lundström som därmed också tog hem junior KM.
Tävlings sidan har varit lite lugnare i år för våra medlemmar men Djurgårdare har plockat
pengar och fina placeringar ibland annat Seniortouren där Lars Bergman blev 3:a i debuten.
Anders och Stina syns ofta i resultat listorna på Stockholms mästerskapet ,och där Anders
blev total 6:a till slut.
Anders har under året även slagit ytterliggare en ”300” serie och har nu hela 7st godkända.
Övriga Djurgårdare som på 2000 talet slagit ”300” är Peter Johander , Christoffer Johander,
Kai Hänninen , Jonas Lönnberg och Joakim Alm.
Glädjande nog fick vi även i år se Stina Knichter i årets Individuella SM där hon slutade på
9:e plats i B-SM .
Vår Ungdomstävling genomfördes även i år med ett överskott.
Vi har inte varit arrangör av några stora tävlingar i år men har sökt arrangemang till
kommande säsonger inget är dock klart då detta skrivs.
Ungdomsverksamheten under ledning av Kjell har rullat på.
Vi har sökt pengar ur idrottslyftet och blivit beviljade c:a 30000kr till ett projekt som vi döpt
”ungdomsinvandring i bowlinghallen”, Ett försök att fånga upp de ganska stora mängder av
skolungdom som besöker bowlinghallen.
Det är med en viss besvikelse man avslutningsvis måste konstatera ”att vi åkte ur”, men
medlemmarna verkar ha tagit det på rätt sätt och taggat till sig inför kommande säsong och
med vår tränare Anders Eriksson numera steg tre utbildad tror jag att vi skall ta oss upp igen.
Vid protokollet
-----------------------------------Peter Alm
Ordförande

