B OWLINGAFDELINGEN . . .

afslutning med
sådan da

Bowling
pomp og pragt,
Af Lars Jacobsen
Foto Mogens Voigt og Flemming Nielsen
og Lars Jacobsen

Dameholdet der snuppede guldet.
Bagest Anni Sørensen, Pia Bendt,
Lejla Kondrup, Lena Dahl.
Forrest: Susanne Steffensen,
Anne Marker og Eva Kristensen.
Herrernes 3. hold, godt anført af Preben Kristensen, sluttede som nr. 6 i række 2 A.
Her er Preben med det lykkedyr ”LUCKY”, som der internt kæmpes om på holdet.

Endnu en sæson er ved at være færdig, kun en enkelt ting
mangler, ”The Grand Finale” klubmesterskab og afslutningsfest.
Sæsonen har været lang, og der har været mange kampe med
både op og nedture for holdene.
Først et stort tillykke til Damernes 2. hold, der vandt 2. division
Øst, afgjort i den absolutte sidste serie, med så få kegler, at
det var næsten ikke til at se forskellen mellem nr. 1 og 2, men
det faldt ud til vores fordel. Damernes Ligahold havde en svær
sæson og sluttede sidst i ligaen. De spiller i næste sæson igen
i 1. division.
Herrernes 1. hold går derimod op i rækkerne, og næste sæsons
række blev også afgjort, men allerede i næstsidste runde, hvor
holdet sikrede sig så mange point 32 – 0 mod Haslev BK, i øvrigt den eneste kamp i divisionen, der blev vundet med maksimumpoint, samlet pointhøst til herrerne 362 point eller 20 point
pr. kamp flot og tillykke med oprykningen.
Dette ville herrernes 2. hold ikke stå tilbage for, og selvom der
ikke er færdigspillet række, er 2. holdet sikker på medalje. Om
det bliver af det ædleste metal, eller sølv vides ikke, idet afslutningen på rækken først færdigspilles den 24. maj (efter redaktionens afslutning).
Sæsonen afsluttes traditionelt med De Danske Mesterskaber,
der i år blev afholdt i dagene den 16. – 18. maj 2014 i Worldcup Hallen i Rødovre. Ikke så mange fra Klubben havde taget
udfordringen op, men alligevel da resultatet blev gjort op, var
Politiets Bowlingklub at finde helt fremme.

Hos herrerne stillede Christian Larsen og Arne Rasmussen op,
og efter de indledende 8 serier var Christian at finde på 2. pladsen efter en samlet score på 1886 et snit på næsten 236 pr.
serie. Arne havde en score på 1593 efter de 8 serier, og samlet
i double spillet indbragte det en flot samlet 6. plads i stævnet.
Christian fortsatte det gode spil i mellemrunden, hvor der blev
spillet 6 serier, og her scorede han 1264, hvilket var nok til videre blandt de 16 bedste i kvartfinalen, hvor det dog med 723
væltede kegler sluttede, men på en meget fornem 11. plads i
stævnet, hvor mange af landsholdsspillerne var blevet elimineret. En samlet score for Christian blev 3873 for de 18 spillede
serier et snit på lidt over 215 pr. serie.
I damerækken deltog Anne Neven Nygaard og Heidi Kondrup
Rasmussen, og Anne lagde godt fra land og lavede efter de indledende 8 serier 1683, hvilket rakte til en foreløbig 7. plads og
videre til kvartfinalerne. Heidi lavede 1466, hvilket rakte til en
plads som nr. 35, men samlet i double spillet blev parret nr. 7.
Anne videre i kvartfinalerne, hvor hun igen viste klasse og scorede 789, hvilket desværre for Anne var 36 kegler for lidt efter
de 12 afgivne serier for at nå semifinalerne, men et meget flot
resultat at nå en fantastisk fornem 6. plads i dette fornemme
selskab, hvor hele den danske elite med 12 bruttolandsholdsspillere stillede op. Dejligt at have dig i klubben, du er dejlig og
positiv og altid villig til at tage en tørn for os alle.
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