VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
BOWLINGKLUBBEN VETERANERNA NYKÖPING ÅR 2017-2018
Klubben har under året haft 50 medlemmar, varav 11 damer. Under
verksamhetsåret har vi fått 2 nya medlemmar och 2 har lämnat oss.
Vid torsdags-träningarna har mellan 25-40 medlemmar deltagit med ett genomsnitt
på 608p för hösten och 603p på våren.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 möten, förutom höst och årsmöten.
Styrelsen har ansökt om kommunbidrag för verksamheten och fått det tillstyrkt
under 2 år, tack vare ett stort jobb av Gunnar Roman och Hans Schörling. Klubben
får 25.000kr för våren och 25.000kr för hösten.
Veteranerna har under verksamhetsåret haft utbyte med 12 andra klubbar i
Södermanland, Östergötland och Stockholm. Vi har spelat 24 klubbmatcher. Vid
höstomgången har vi 5 vunna och 7 förluster. Vid våromgången har vi 4 vunna,
och förlorat 7 matcher. 1 match blev WO av PBK-71. Bästa resultat var 10.968p
med ett snitt på 685p/deltagare. Bästa resultat herrar: Per-Olof Svensson med
815p, bästa dam: Irene Roman 730p. Totalt har 25 medlemmar deltagit under
hösten med ett snitt på 665 (643) poäng och för våren 25 medl. med snitt på 675
(661) poäng.
Bästa träningsresultat Ulla Lindkvist med 717p och Per-Olof Svensson med 836p.
Klubbmästerskapet spelades i två omgångar om totalt 8 serier. Höstomgången
spelades den 26.10 och 9.11 2017 i hemmahallen och våromgången den 4.4 2018 i
Örebro med en trevlig resa.
Klubbmästare blev: Damer Klass 1 1944 och äldre Irene Roman
med 1337 p
Klass 2 1945 och yngre Agneta Behring med 1333 p
Herrar Klass 1 1942 och äldre Arne Hartzell med 1392 p
Klass 2 1943 och yngre Per-Olof Svensson med 1558 p
Veterancupen med handicap, har under våren spelats med 32 deltagare. Finalen
som spelades mellan Åke Askelöf och Sören Helgesson och slutade med vinst för
Sören. Förra årets vinnare i den uppskjutna matchen blev Ulla Lindkvist.
Vi har också deltagit i Panterbowlingen, med bra varierade resultat.

Damerna blev 5:a i div.1 med 4 vinster och 10 förluster med ett snitt per serie på
158p (förra året 161p).
Herrarna kom 2:a i div.2 med 8 v och 6 f ett
snitt på 180p (förra året 182p). Högsta resultat damer 2748p och herrar 4506p.
Klubben har haft 3 lag i Playbowl League, med olika framgångar.
I div. 2 kom lag Blå på 6:e plats, snitt 166, i div. 3 kom lag Gul 2:a snitt 151 och
lag Röd 7:a snitt 137.
Vid Kustslaget i vår hemmahall deltog 14 spelare. Resultat som kan nämnas är att
Irene Roman kom 3:a i klass D2 med 1010p, Agneta Behring blev 3:a med 986p
och Viveca Linder blev 4:a med 977p i klass D3, och i klass H2 kom Per-Olof
Svensson 2:a med 1205p.
I Seniorslaget i Hagahallen deltog 15 medlemmar utan större framgång.
Den 14/12 2017 hade vi den traditionella Julslagningen med 38 deltagare och
efterföljande samkväm och höstmöte.
Under våren var det 8 stycken medlemmar som fick professionella instruktioner av
Johan ”Ekiz” Ekström under 2 timmar vid 2 tillfällen. Alla var mycket nöjda och
förbättrade sitt spel, Anneli Hagman förbättrade sig bäst från 481 till 497p, varför
vi har för avsikt att utöka utbildningen under hösten.
Lotteriförsäljningen har som tidigare varit mycket bra och har skötts exemplariskt
av Anneli, Ruth och Lennart. Klubbens ekonomi visar positivt resultat tack vare
verksamhetsbidraget från kommunen.
Årsmötet hölls den 4/5 2017 och föregicks av vårslaget med 38 medlemmar.
Samhällsklimatet har tyvärr blivit hårdare, men vår klubb präglas av vänlighet och
gemytlighet, med uppmuntran vid bra slag och ibland kanske någon humoristisk
kommentar vid ev. lite sämre slag.
Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under det gångna året och hoppas
på ett trevligt och framgångsrikt bowlingår när vi höst startar träningen torsdagen
den 16:e Augusti kl. 10.00.
Nyköping 15 Maj 2018.
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