Verksamhetsberättelse BK 59:an, 2018-2019
Under verksamhetsåret 2018-2019 har styrelsen i BK 59:an bestått av Håkan Stahre
(ordförande), Michael Wegner (vice ordförande), Jörgen Oksanen (kassör), Andreas
Wickander (sekreterare), Daniel Nilsson, Peter Lilja och Cay Gullberg. Styrelsen har
sammanträtt vid åtta tillfällen. Antal medlemmar under säsongen var 34 aktiva och 78
stödmedlemmar. Klubben har i seriespelet representerats av ett A-lag i Elitserien, ett F-lag i
Division 2 Västra Götaland och ett B-lag i NVSK Östras 8-manna reservlagsserie tillsammans
med BS Hässle.

Klubben har under verksamhetsåret genomfört tre lovaktiviteter (Barn Bowlar Gratis) med hjälp
av bidrag genom Hässleholms kommun och MUCF. Dessa var en jullovsaktivitet 2018 samt
sommarlovsaktiviteterna 2018 och 2019. Dessa ungdomsaktiviteter har som mål att locka nya
ungdomar till klubbens verksamhet tillsammans med Turbanhallen. Klubben har också
arrangerat specialträning för ungdomar och juniorer med Cajsa Wegner som tränare, hösten
2018, våren 2019 och med fortsättning hösten 2019.

A-laget spelade sin första säsong i Elitserien, och gjorde med tanke på det mycket hårdare
motståndet en klart godkänd insats med sex vunna och två oavgjorda matcher. Hoppet om att
slippa återkval grusades tyvärr efter ett par knappa förluster under vårsäsongen, och man
hamnade till slut på en elfteplats i tabellen. I Elitkvalet vann man tämligen säkert mot Bk Flash
från Härnösand i första omgången, men i det avgörande mötet mot klassiska Göteborgslaget
Bk Joker blev det dessvärre förlust med minsta möjliga marginal efter 10-10 och 11-9 till
motståndarnas favör. 59:ans A-lag spelar därför i Sydallsvenskan säsongen 2019-2020.

F-laget gjorde en dålig start på säsongen i Division 2 Västra Götaland, vilket gjorde att man
trots en bra vårsäsong under vilken man slog lagrekord fyra gånger, kulminerat med en
slagning på 6960 i Båstad, hamnade hopplöst på efterkälken i sin grupp. 27 poäng hade räckt
till en andra- respektive en tredjeplats i de övriga två grupperna, men i denna ledde det till en
fjärdeplats och återkval. I återkvalet gjordes dock processen kort mot Team Värnamo F, och
efter segrar med 17-3 och 11-4 säkrade man åter spel i Division 2, denna gång i Östra
Götaland, för säsongen 2019-2020.
B-laget vann för ovanlighetens skull inte sin serie, utan kom på andra plats i NVSK Östra. I
övriga lagsammanhang kom herrlaget på en tredjeplats och damlaget på en andraplats i 3manna-DM.

Individuellt har ännu en spelare från klubben tagit ett mästerskapsguld, denna gång Eliaz
Olsson på Junior-SM. Eliaz utmärkte sig också på den internationella arenan med en
sjätteplats på Youth London International, och i och med dessa framgångar har han också
blivit uttagen i Team Sweden Youth Academy. Uttagna till landslagsuppdrag har Cajsa
Wegner och Filippa Persson blivit, Cajsa till U21-VM i USA och Filippa till Europacupen i
Tyskland. I U21-VM tog Cajsa brons på såväl 2-manna som 4-manna, och hon tog även brons
på 2-manna-SM tillsammans med Jenny Wegner. För sina framgångar blev Cajsa också
mottagare av årets Norra Skåne-pokal.
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deltävlingsseger i Nässjös DV8 Junior Masters samt pris för högsta totalslagning i Nässjö och
Västervik. Han, tillsammans med Eliaz Olsson, Goliat Olofsson och Jacob Blad gjorde att
59an blev bästa klubb i denna tävlingsserie.

I klubbens egna tävlingar vann Michael Wegner Klubbmästerskapet före Daniel Ströbeck
och Thomas Frankson, medan Cajsa Wegner tog hem segern i juniorklassen. Den
säsongsinledande Uppstartscupen vanns av André Ekberg. Klubben arrangerade, i
samarbete med BS Hässle, Hessleholmsmixen, som vanns av 59an-spelarna spelarna Daniel
Ströbeck och Anton Borg.

Avslutningsvis minns vi Jörgen Sjöberg och Kjell-Åke Rundberg, två av klubbens mångåriga
och engagerade medlemmar, som tyvärr inte längre finns bland oss.

Med detta lägger vi så ännu en säsong i klubbens 59-åriga historia till handlingarna, och blickar
framåt mot nya framgångar i nästa.

