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Til KBU klubberne 
i World Cup Hallen 
 
 
 
 

12. januar 2016 
 
 
 
 
 
 
 
I henhold til KBU’s Kreds 13 Rødovres vedtægter, §7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsen-
tantskabsmøde 
 

Onsdag den 10. februar 2016 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 ( kun valg af personer til at drive 

kredsen indtil kredsens ophør den 1. april 2016)    
 7. Valg af suppleant til kredsbestyrelsen (ingen valg ) 
 8. Valg af revisor 
 9. Valg af revisor suppleant 
 10. Behandling af forslag fremsendt af KBU eller DBwF 
 11. Evt. 
               Under eventuelt oprettelse af Aktivitetsteam til den nye struktur i DBwF.    
               Kredsen foreslår valg af et mandat fra hver KBU klub.  
               Ud af mandaterne skal udpeges/vælges en person, som er ansvarlig for kontakten til 
               DBwF Øst. 
 
 
Med sportslig hilsen 
pbv 
 
Yvonne Nielsen 
sekretær 
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Formandens beretning 2015 
 
 
Et år er gået og jeg synes året 2015 gik hurtigt. 
 
De aktiviteter vi har afholdt for KBU og DBwF er alle forløbet planmæssigt og vi nyder stadig stor 
opbakning blandt klubberne i Rødovre. 
 
Kreds 13 har i samarbejde med World Cup Hallen, været arrangør af det årlige RødovreMesterskab 
for 3-mandshold. I denne sæson har hele 26 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. 
 
Vi står på tærsklen til forandringer – Kreds 13 som vi kender den i dag - ophøre med sine funktioner 
når KBU har afholdt sit repræsentantskabsmøde i marts. Ifølge vores vedtægter kan vi ikke 
umiddelbart nedlægge kredsen men dens eksistensberettelse ophøre med nedlæggelse af KBU. 
 
Herefter vil en del af kredsens opgaver skulle varetages af et aktivitetsteam. Det er mit håb at samtlige 
klubber vil støtte op om et sådanne team således at hver klub stiller et mandat til rådighed. Samtidig 
skal vi udpege en kontaktperson der kan varetage kontakten til DBwF Øst. 
 
Vores dommerordning vil ophøre som vi kender den i dag. Vi skal stadig bruge dommere men 
fremover må klubberne selv aflønne disse og står for evt. mellemregninger klubberne imellem. Der 
skal stadig være en koordinator der forhåbentligt kan findes blandt klubberne i Rødovre. 
 
Formuen i kreds 13 består af flere ”kasser”. Cehosi – som er den foreninger der udleje kugler til 
ungdomsspillerne overføres til DSI World Cup Hallen som fremover vil yde den samme service. 
Dommerafregningen for 1. halvår 2016 vil vores kasserer stå for og de resterende midler i Kreds 13 er 
efter beslutning i bestyrelsen overført til DSI World Cup Hallen for tilskud til indkøb af hjertestarter. 
 
Således vil Kreds 13 kasse være tom og vi kan tage hul på et nyt kapitel. 
 
Vi har dog stadig 2 rigtig store projekter vi skal have gennem i 2016. 
 
KBUs Jubilæumsstævne afholdes i Påsken og der skal i den forbindelse bruges en del dommere. I vil 
høre nærmere, når de endelige vagter er klar. 
 
Ligeledes skal vi i uge 26 have verdens største bowlingstævne – ESBC 2016 – i bl.a. Rødovre. Her 
skal også bruges rigtig mange frivillige og det er mit håb, at samtlige klubber og bowlere støtter op 
omkring dette projekt. 
 
Ligeledes vil KBU i samarbejde med Kredsen og World Cup Hallen i 2016 afholde sæsonens sidste 
Oldboys/Girls stævne den 9. april med efterfølgende fest om aftenen. Det bliver forhåbentlig en lige så 
stor succes som sidste år. 
 
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 2015 – Ungdom 
 
Da KBU nedlægges her i marts 2016 og dermed også kredsen vil denne beretning være den sidste for 
ungdom i kredsen. 
 
Turneringen 2014/15 som 2 mandshold virkede de fleste ungdomsklubber glade for, så derfor blev 
turneringen for sæson 2015/16 også udbudt som 2 mandshold i samarbejde med SBwU 
ungdomsklubber.  
I ungdomsrækken fik BK Sisu sølv og i Puslinge 1 og sølv i Ungdom 3 rækken.. 
   
Ungdomsbowlerne i Rødovre har hentet følgende medaljer i 2015: 
 
KM MIX: 
Da KBU’s afgåede ungdomsleder Pia Madsen besluttede at flytte KM mix, så er der ingen medaljer på 
KM mix i 2015 
 
KM PAR: 
Puslinge Guld Emil Høstbo (Sisu) & Marcus F. Nielsen (Pin-Crackers) 
Puslinge Sølv Sarah Jensen (Sisu) & Patricia F. Nielsen (Pin-Crackers) 
Puslinge Sølv Søren Pedersen (Sisu) & Marius Wester-Andersen (Pin-Crackers) 
Puslinge Bronze Marcus Ebarb (Sisu) & Benjamin Jørgensen (Sundby) 
Juniorer Guld Julie Telander (Center) & Megan Dicay (Sundby) 
Juniorer Bronze Anna Djursing (Sisu) & Christine Hay Schmidt (Sisu)  
Juniorer Guld Oscar S. Lund Larsen (Center) & Matthias Vorborg (Sundby) 
Juniorer Sølv Patrick Elniff (Sisu) & Nikolaj Clausen (Sundby) 
Juniorer Bronze Casper B. Skovsende (Center) & Gustav Lund Larsen (Center) 
Ynglinge Sølv Anna C. Jensen (Sisu) & Emma Whyatt (Sundby) 
Ynglinge Sølv Svend-Erik Andersen (Sisu) & Tommy Raht (Sundby) 
 
KM: 
Puslinge Guld Sarah Jensen (Sisu) 
Puslinge  Bronze Emil Høstbo (Sisu) 
Juniorer Guld Oscar S. Lund Larsen (Center) 
Juniorer Sølv Casper B. Skovsende (Center) 
Juniorer Bronze Patrick Elniff (Sisu) 
 
UDM Puslinge: 
Par Guld Emil Høstbo (Sisu) & Marcus F. Nielsen (Pin-Crackers) 
Par Bronze  Marcus Ebarb (Sisu) & Mikkel Bast (IF 32) 
Single Sølv Emil Høstbo (Sisu) 
 
Unionskamp mod Skåne: 
I puslinge rækken drenge blev Emil Høstbo fra Sisu bedste danske spiller. 
 








