
Bestyrelsens beretning for sæsonen 2016-17. 
 

 
- Tilbageblikket 
 

Sæsonen startede fantastisk - vi har nemlig fået Berit og Jens tilbage i klubben!  

Desuden har aktivitetsniveauet været stort og stemningen til træningsaftnerne 

er helt i top.  

Klubbens medlemmer deltager flittigt i diverse turneringer og stævner -  

ESBC, Herning Veteran Games, Rødovremesterskaber, Oldboys/girls stævner og 

Danske mesterskaber.  

Og så selvfølgelig den løbende holdturnering - nærmere herom senere. 
          

 

- Næste sæson: 
 

I den kommende sæson har vi tilmeldt et herre 6-mandshold, et 3-mands damehold, 

tre 3-mands mixhold plus et dame- og et herre Øst-Cup hold. 

Desuden tilmeldes flere hold til Rødovremesterskabet samt Oldboys/girls stævnerne. 
Men sæsonen startes allerede sidst i juni (uge 26), idet nogle af os igen skal spille 

ESBC - i år i Dublin. Herudover er der også allerede tilmeldt flere spiller til HVG, 

som afholdes i Herning hvert år sidste weekend i juli. 

 

 

- Resultater og roser: 
 

Vi starter med dameholdet: 

Inden sidste turneringsrunde var det afgjort, at Ellipsen ville blive nr. 1 og at  

BK Rolling Stones ville blive sidst, men mellem de øvrige fire hold kunne alt ske. 

Vores damer tog skeen i den rigtige hånd og vandt deres kamp 10-0, hvilket betød, 

at de fik SØLV - stort tillykke med det. 

 

Så til herrerne: 

Inden sidste kamp lå holdet på anden pladsen 7 point efter Bison fra Nakskov, som 

allerede havde spillet alle deres kampe og pga. af vores større keglefald, kunne vi 

’nøjes’ med at få 7 point.  

Holdet viste stor koncentration og snuppede kampen med 8-2 og derfor fik vi GULD - 

tillykke også til os med det. 

 

Vores MIX hold klarede det lidt mere spredt, men nævnes skal det at MIX 2 fik 

BRONZE - hip hurra for dem! 

 

Også Rødovremesterskabet skal nævnes - her kom ’De 3 mandariner’ med Hanne, 

Aina, Helle og Rudi helt frem til semifinalen og endte således på en flot fjerdeplads - 

godt gået! 

Rudi blev desuden nr. 2 i samlet række 3 og Sanne blev nr. 3 i række 4 - fedt! 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Karl-Olaf / formand 


