Bowlingklubben Örnens verksamhetsberättelse säsongen 2018-2019
Vår gamla klubb bildades av Rolle Franzén med vänner under brinnande krig, den 1 april 1942
Kriget på andra sidan Östersjön skulle pågå i ytterligare två år innan freden slöts sedan Hitler
besegrats. Under tiden bowlade BK Örnen på i den gamla hallen Thesdorps Källare Vid Gamla Torget.
1958 flyttade klubben till nybyggda Folkets Hus 8-banorshall med manuell resning. Skolungdom satt
på en bänk bakom käglorna och hade en pedal att trycka på med foten så att spikarna kom upp som
man trädde på käglorna så att dom placerades rätt. Även klotet skickade tillbaka manuellt, extra hårt
om resarna tyckte någon spelare var ”dum”, kanske slog extra hårt så att käglor smällde i för hår runt
benen på resar ungdomarna.
Årets säsong kröntes med serieseger och kval till Elitserien med match mot allt för svåra Joker från
Göteborg. Därmed spelar vi vidare i Allsvenskan, som nog passar oss bra. Bättre att vara ett bra lag i
en lägre serie än slagpåse i en högre. Några spelare valde att lämna klubben och dom önskar vi lycka
till med framtiden. Ny för säsongen Carsten Gertsen från Köpenhamn, som skrivit på för Örnen igen.
När han går in i laget bestämmer vår UK i samråd, vilket framtiden får utvisa. I övrigt står klubben väl
rustade med tre lag i serien. Damlaget har vi gett upp just nu, pga för får spelare. Framtiden får
utvisa om vi skall ta upp den tråden igen. Under tiden kör damerna med herrarna i våra olika lag,
korpen inräknat, där vi har tre 4-mannalag igång. Även utmanarserien har lag med från Örnen.
På barn och ungdomssidan har vi Linus Hultman, som sköter uppdraget med bravur på onsdagar kl
16-18. Här har vi alla möjligheter att få fram nya ämnen att fylla upp klubbens goda medlemsmatrikel
Och dito naturligtvis spelare till alla våra olika lagkonstellationer.
Upp till 40 barn har räknats in verksamheten, som går under RF;s Barn Bowlar Gratis och ger ett bra
bidrag i kickback till föreningen.
Ekonomiskt går BK Örnen ganska bra med ett hyggligt överskott i kassan. En blomma till kassören
Falkhäll som sköter uppdraget på ett vinstgivande sätt, till fromma för klubbens omfattande
verksamhet.
Bingolottokiosken sköter Eric Drevefjord om och säljer på årsbasis bra. 2018 drog klubben in över
130.000 kronor på den verksamheten. En lite applåd för Eric kan passa väl in här. Backa gärna upp
genom att köpa en lott då o då i Örnens lottkiosk på torget.
Årets klubbmästare är nya stjärnskottet Teodor Samuelsson 1827, Gubbmästare Kent Börlin 1623,
Juniormästare Teodor Samuelsson med mamma Giggie Holmberg som damvinnare 1526.
Årets bragd Oliver V Johansson tog hem klassiska 43;e upplagan av Les Lion Cup 2019 – tungt !
Beträffande föreningens räkenskaper hänvisas till kassören Stefan Falkhälls rapport, med dito
revisionsberättelse.
Styrelsen tackar alla medlemmar för gedigna insatser på och utanför banorna !
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