Stævnelederrapport/resultatliste/årsberetning.

Idrætsgren:
BOWLING
Arrangør:
Sønderborg

Dato:
1-2/10 2016

Stævnet startede:
1-10-2016 kl.15.00

Stævnet sluttede:
2-10-2016 Kl.14.00

Tilmeldte foreninger:
I F Posten Esbjerg
I F Posten Holstebro
I F Posten Horsens
I F Posten Aalborg
I F Posten Aabenraa
I F Posten Århus
I F Posten Vejle
I F Posten Haderslev
I F Posten Sønderborg
Boldklubben posten Odense
I F Posten Varde
I F Posten Sorø

Afbud fra samt dato for afbud:
Leif Dueholm Vejle 19-9
Karsten Nørager Esbjerg 2-10 sygdom
Carsten Wilhelmsen Esbjerg 2-10 sygdom
Stævneprogram udsendt den:
5-09-2016
Følgende anmeldte mødte ikke op uden forudgående afbud:
Vibeke Jensen Sønderborg
Villy Jensen Sønderborg
Bent Nicilaisen Sønderborg
Nedlagte protester (af/mod/hvorfor):
Ingen
Samlet bedømmelse/resultatliste/årsberetning:
I år var det sønderborg der var værter for FM I Bowling. Et
rigtig godt stævne med masser af god bowling. Super baner og
service fra hallens side. Styrelsen var på besøg da de skulle
afholde deres efterårsmøde. Så de deltog også i en God 3.
Halvleg arrangeret, af Henrik møller og Co. Det blev afholdt
med buffet i bowling hallen. Stævnelederen sørgede for at de

sidst kom godt hjem og var som altid klar som den første til
at kører stævne søndag morgen. Der var kun en start lørdag og
en start søndag så alt kunne ske. Per Brandsborg havde taget
førertrøjen lørdag, men han viste også at der kom nogle
spillere søndag der kunne tage den fra ham Jens Peter Nielsen
lå længe til at tage mesterskabet fra han modstander den
forsvarende mester Per Lauesgaard. Så Per lauesgaard Ålborg
forsvarede mesterskabet med en god afslutning og vandt med
1046 kegler. På damesiden var hanne bertelsen flyvende og
vandt suverænt med 1157 kegler I år var forbundsformanden
Birthe Rasmussen fløjet in fra højre til at uddele medaljer og
pokaler til vinderne. Forinden havde Bent Koch fra styrelsen
Bedt om ordet. En stor Personlighed og en ener i Forbunds
bestyrelsen Blev nemlig udnævnt til Æresmedlem Af Postens
Idræts og Fritidsforbund, hvem andre en Svend Panse STORT
Tillykke skal også lyde herfra. Henrik Møller fra Sønderborg
sluttede med at sige tag for Denne gang og god tur hjem. Håber
vi ses i Aabenraa i 2017.
Resultatliste sendt til de deltagende foreninger.
Afholdt separatmøde ja/nej.
Hvis ja vedlægges referat
til sekretæren. Nej
Nej

Ændring til reglerne -ja/nej.
Hvis ja vedlægges nye regler til
sekretæren.
Nej

Eventuelle forhold/episoder ud over det sportslige:
Ingen
Dato og underskrift fra udvalget:
2/10 2016 Carsten B. Lauridsen
Sendes til forbundssekretæren og redaktøren evt. sammen med
resultatlisten. Forbundssekretæren sørger for øvrig fordeling
efter gældende regler.
(stævne1)

