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9. januar 2015 
 
 
 
 
 
 
 
I henhold til KBU’s Kreds 13 Rødovres vedtægter, §7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsen-
tantskabsmøde 
 

Torsdag den 29. januar 2015 kl. 19.30 i World Cup Hallen (mødelokale) 
 
For repræsentantskabsmødet er fastsat følgende dagsorden: 
 
 1. Mandaternes prøvelse 
 2. Valg af dirigent 
 3. Bestyrelsens beretninger 
 4. Regnskab og budget 
 5. Behandling af indkomne forslag i kredsregi 
 6. Valg af kredsbestyrelse (jfr. §9 stk. 1) 
 7. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen 
 8. Valg af revisor 
 9. Valg af revisor suppleant 
 10. Behandling af forslag fremsendt af KBU eller DBwF 
 11. Evt. 
 
 
 
 
Med sportslig hilsen 
pbv 
 
Yvonne Nielsen 
sekretær 
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Formandens beretning 2014 
 
 

Et år er gået og jeg synes året 2014 gik hurtigt. 
 
Kredsen har været involveret i rigtig mange aktiviteter i 2014. Bl.a. KBUs Ungdomsstævne, KM Par, 

KM Par finaler for ungdom, UDM, DM, CYO, KM Mix, ESBCs Jubilæumsstævne samt KBU Cuppen. 
Overordnet er disse arrangementer forløbet planmæssigt. 
 

Ligeledes har Kreds 13, i samarbejde med World Cup Hallen, været arrangør af vores årlige 
RødovreMesterskab for 3-mandshold. I denne sæson har hele 23 hold tilmeldt sig - flot. Der er stadig 
plads til flere og jeg håber, at når vi næste gang vi indbyder, kan vi komme op på endnu flere. 

 
ESBC valgte at afholde Deres Jubilæumsstævne samt Deres årlige generalforsamling hos os og de 
tilbagemeldinger vi har modtaget, har kun været rosende. Det varmer når noget går rigtig godt. Vi 

håber naturligvis at ESBC, vil afholde lignende arrangementer i fremtiden. De skal være velkommen. 
 
Jeg har ligeledes deltaget i flere Unionsbestyrelses møder og det emne der har fyldt mest, er DBwFs 

vej til ny struktur. Jeg håber klubberne ved DBwFs repræsentantskabsmøde i maj tænker sig godt om, 
inden man afgiver sin stemme. Jeg er selv mest bekymret for kredsenes/hallernes rolle i den nye 
struktur. 

 
Vi mangler stadig en ungdomsleder i kredsen - En person der kunne sætte lidt gang i aktiviteter for 
ungdom, vil blive godt modtaget. Det må rigtig gerne være en ung bowlingspiller men det er ingen 

betingelse. 
 
HUSK - Aktiviteter er ikke kun beregnet på ungdomsspillere. Vi har en aktivitetsfond hvor alle klubber 

kan søge tilskud. 
 
World Cup hallen har taget initiativ til at dommerne i hallen bedre forstår scoresystemet. Jeg håber I 

tager godt i mod dette og sørger for at Jeres dommere, er up to date med systemet. 
 
Der er desværre stadig udfordringer omkring banerne. Både med maskinfejl og i sær omkring ikke 

overholdte spilletider i enkelte divisioner. Det arbejdes løbende på at forbedre og gøre oplevelsen af at 
spille bowling bedre. Det bør I nok også selv tænke på , når i andre steder omtaler World Cup Hallen. 
 

World Cup Hallen har inviteret til RødovreDoublen - Jeg vil bede klubberne tage godt i mod initiativet 
og få tilmeldt hold. Spred budskabet. 
 

Ligeledes vil KBU i samarbejde med Kredsen og World Cup Hallen i 2015 afholde sæsonens sidste 
Oldboys/Girls stævne den 18. april med efterfølgende fest om aftenen. Det bliver forhåbentlig en stor 
succes. 

 
Jeg håber at se samtlige klubber repræsenteret ved dette års repræsentantskab og benytter 
lejligheden til at takke den øvrige bestyrelse, KBU og World  Cup Hallen for et godt samarbejde i det 

forløbne år. 
 
Godt Nytår. 

 
Martin Guldager 
Formand 

Kreds 13 
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Beretning for 2014 – Ungdom 
 
Her i løbet af 2014 har begge ungdomsklubber i Rødovre fået en betydelig tilgang af ungdomsspillere 
selvom det langt er fra det antal ungdomsspillere, som Rødovre havde i 1990’erne og starten af årti 
2000.  
 
Turneringen i sæson 2013/2014 blev afholdt for 2-mandshold i henholdsvis en ren puslingerække og 
ungdomsrække med point for antal kegler og antal fremmøder. Der var dog gennem hele sæsonen 
stor forskel på top og bund i rækkerne. Den sidste runde blev afholdt som en dobbeltrunde på 
Bornholm, hvor Susanne Malmberg fra BBK95 samtidig havde sørget for sjove aktiviteter for spillere 
og ledere.  
I ungdomsrækken fik BK Center sølv og i Puslinge rækken fik BK Sisu sølv og BK Center bronze. 
 
Fra den nye sæson 2014/2015 spilles der stadig 2-mandshold i samarbejde med SBwU klubberne. 
I den nye turnering spilles der direkte kampe mod de enkelte modspillere i rækkerne og alle hold i 
samme række spiller mod hinanden i samme hal i samme runde. Der er oprettet 3 ungdomsrækker og 
2 puslingerækker. Turneringen fik en lidt svær opstart med mange startproblemer, men nu ser det ud 
til at turneringen kører. Der spilles om medaljer i de enkelte rækker. 
     
Ungdomsbowlerne i Rødovre har hentet følgende medaljer i 2014: 
 
KM MIX: 
Puslinge Sølv Sarah Jensen (Sisu) & Emil Høstbo (Sisu) 
Juniorer Guld Anna Djursing (Sisu) & Daniel V. Hansen (Sisu) 
Juniorer Sølv Christine Schmidt (Sisu) & Patrick Elniff (Sisu) 
Juniorer Bronze Gustav Larsen (Center) & Louise Nielsen (Pin-Crackers) 
Ynglinge Bronze Anna Smed (Center) & Nicolaj Lundt (BBK 95) 
 
KM PAR: 
Puslinge Guld Julie Telander (Center) & Louise Nielsen (Pin-Crackers) 
Puslinge Sølv Anna Djursing (Sisu) & Christine Schmidt (Sisu) 
Puslinge Sølv Emil Høstbo (Sisu) &  Marcus Ebarb (Sisu) 
Puslinge Bronze Anas Elmansari (Sisu) & Søren Pedersen (Sisu) 
Juniorer Sølv Isabella Gørtz (Center) & Mia Nielsen (IF 32) 
Juniorer Guld Oscar Larsen (Center) & Casper Skovsende (Center) 
Ynglinge Bronze Louise Bune Juhl (Center) & Tina Malmberg (BBK 95) 
 
KM: 
Puslinge Bronze Julie Telander (Center) 
Puslinge  Sølv Emil Høstbo (Sisu) 
Juniorer Bronze Isabella Gørtz (Center) 
Juniorer Sølv Oscar Larsen (Center) 
 
UDM Puslinge: 
Par Sølv Emil Høstbo (Sisu) & Marcus F. Nielsen (Pin-Crackers) 
Par Sølv Julie Telander (Center) & Sine Lundstrøm (IF 32) 
 
Unionskamp mod Skåne: 
Følgende spillere fik præmie for bedste dansker i kampen mod Skåne: 
 
Puslinge:  Emil Høstbo (Sisu) 
Juniorer:  Oscar Larsen (Center) 
Ynglinge:  Martin Øager Pedersen (Sisu) 
 








