Seniorlederberetning 2014
Så er tiden kommet, og en ny seniorlederberetning skal skrives til det kommende
Repræsentantskabsmøde i region 1. Er det sket noget det sidste års tid, ja lidt, så jeg
tror ikke jeg vil pensle det hele ud her, men blot skrive det mest nødvendige i år.
Som sædvanlig fristes man næsten til at sige, så var planlægningsmødet endnu
engang henlagt til Hjørring, hvor vi samlede det sædvanlige hold om formiddagen for
at tilrette alle divisionerne og Eliteungdom. Senere ankom de turneringsansvarlige for
at hjælpe med at sætte dag og klokkeslæt på kampene. I år havde vi så vores nye
folk i bestyrelsen, nemlig Ejgil Nielsen og Erik K. Møller Jensen. Her så de hvordan det
egentlig foregår, og de har selv sagt, ”Det er da ikke nemt det her”.
Af holdtilmeldinger er der i indeværende sæson: 52 seniorhold, fordelt på 22 klubber,
hvilket er en tilbagegang på 9 hold. I ungdomsrækkerne er der tilmeldt 10 hold
hvilket er det samme som sidste sæson.
Til denne sæson er der tilmeldt i Jysk/Fynsk Turnering 23 herrehold, det er 3 mindre
end foregående sæson, hos damerne er der tilmeldt 10 hold, hvilket er 1 færre end
sidste år.
Regionsfinalen i Jysk Turnering 2014/2015 både for damer og herrer, bliver spillet,
lørdag den 31. januar i Løvvang Bowling Center. I skrivende stund kan jeg derfor ikke
nævne hvem der er gået videre til semifinalen, der skal spilles den 28. februar i
Bowl’N’Fun, Hobro. Finalen spilles også i Bowl’N’Fun, Kolding, nemlig søndag den 12.
april 2015.
Kampflytninger har der været, men som tidligere nævnt, alle kampe bliver flyttet hvis
klubberne kan blive enige om det. I år har der dog været lidt problemer i Års
Bowlingcenter og Bowl’N’Fun, Hobro, men disse er lige p.t. løst og der afventer kun
lige et par kampflytninger i Års. Husk hvis der skal flyttes kampe, så skal i bruge
skemaet som ligger på Unionens hjemmeside.
Regionsmesterskabet 2014 i regionen blev afviklet sidst i november måned. Igen var
vi flyttet tilbage til Hjørring Bowling Center, og igen med flere deltagere end sidste år.
Alt i alt deltog der 82 spillere, hvilket må siges at være godkendt.
Jeg vil gerne sige tak til dommere og hallen for velgennemført stævne. Alle vindere
vil blive kontaktet senere med henblik på at skulle deltage i Regionskampen, som er
søndag den 1. marts 2015 i Kolding. Program vil blive tilsendt de klubber hvor
spillerne kommer fra. Regionen har de sidste to år vundet pokalerne, også i år skal

dette ske, så jeg vil ønske alle held og lykke, samt håber at vi igen kan gøre os
bemærket for at vinde pokalerne igen.
Indtastningen på Bowlingportalen er blevet bedre, men kan forbedres, husk at skrive
tydeligt, så dem der skal taste ind kan læse tallene og navnene. Lige et lille
hjertesuk, kan klubberne ikke godt sørge for at der bliver tastet ind inden søndag
aften kl. 20.00, der er mange der følger med, og hvis ikke resultaterne er der, så
bliver min telefon kimet ned.
Vi er på nuværende tidspunkt kommet godt og vel halvvejs igennem turneringen
2014-2015, og det er mit indtryk at alt forløber planmæssigt, hvilket er dejligt, og
uden udtrækning af hold, det er bare super.
I år var der igen I-bowl, som er for spillere med et snit på 190 og derunder, hvilket
har givet en større deltagelse i år end sidste sæson.
I vores region havde vi 24 spillere med til Regionsfinalen, som igen blev afviklet i
Brønderslev Bowling Center. Tre spillere kvalificerede sig til finalen, som er i Ballerup
Bowlingcenter, den 14. marts 2015. De tre spillere er Peter Visby, Hjørring BC, Jan
Bruun, HIK-bowling og Paw Bindesbøl BK Outsiders, herfra skal der lyde et til lykke
og held og lykke i finalen. Personligt håber jeg at der igen kommer I-bowl, det har
nemlig været en fornøjelse at se på bredden af nordjyske bowlere.
Jeg vil gerne takke alle klubber, spillere, ledere, dommere, de turneringsansvarlige,
bestyrelsesmedlemmer og hjælpere, som jeg har været i kontakt med igennem
sæsonen, uden jeres hjælp ingen bowling.
Vedr. ny struktur i Danmarks Bowling Forbund, så se under formandens beretning
eller gå ind på forbundets hjemmeside på dette link og læs mere:
http://www.bowlingsport.dk/om-forbundet/struktur/struktur-styregruppe/
I øvrigt syntes det er for få klubber der viser interesse, når der kaldes til
orienteringsmøde, hvis man tror man kan vente til repræsentantskabsmødet i maj, så
tager i fejl. Dette skal bearbejdes meget omhyggeligt, så kom nu ud af busken kære
klubledere, og være behjælpelig med at komme godt i gang med det nye.
Til slut vil jeg håbe at resten af sæsonen 2014-2015, vil forløbe rigtig godt og uden
problemer, men planmæssigt for alle. Husk at det skal være sjovt at bowle.
Fordi vi VIL bowling
Hermed overleverer jeg min beretning til repræsentantskabet.

Ole Drensgaard
seniorleder region 1

Hobro, den 17. januar 2015

