Referat fra klubbledermøte
Dette møtet:

10.03.2022

Sted: Idrettens hus, Brann Stadion,

Tid: 17:00

Kniksens plass nr. 3
Referent:

Martin T. Remen

Ferdig: 17:51

Til stede: 1 Fyllingen, 1 Åsane, 2 BBC, 1 Nygård, 1 Stord
BBK styre: Bjørn Størksen, Terje Sivertsen, Arne Strandenes og Martin T. Remen
Sak:

1

Ansvarlig:

Emne:

Terminlisten i Bergen bowlingkrets 2022 – 2023
- Kun Stord og Kvam som skal arrangere til neste år,
hvis noen ønsker å ettersende og holde turneringer, så
er dette mulig.
- Kenneth Olsen, daglig leder på Vestkanten, vil ikke tillate
landsligaspill eller turneringer i ferier neste år.

2

3

Økonomi
Økonomien er fortsatt god.
Hvilke planer har klubbene for neste sesong Hallsituasjon – Lokalliga
-

Fyllingen reduserer med ett lag i lokalliga
Vi satser på 2 divisjoner til neste år.
3 lag fra 3. div rykker opp, 2 lag fra 2. div rykker opp,
1 lag rykker ned fra 1. hvis vi blir 20.
Championatfinale 22. Mai blir spilt på Stord.

Juniorsatsing/Ungdomssatsning
- Deltagerne i møte synes det er for dårlig satsing på
4
-

junior og ungdom, og selv om det blir sagt at ting skal
gjøres å bli bedre, så er det veldig lite som blir gjort.
Det er også for så vidt ikke plass i hallen for at
klubbene kan få plass til flere, det er sprengt i
kapasitet.
Km sgl/dbl blir flyttet til første Mai, Åsane Open går
ut, Åsane ser etter en ny helg å kanskje avvikle denne
turneringen på.

Hjemmesiden
5
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-

Siden siste klubbleder møte har vi fått ny
hjemmesiden, og vi presenterer denne på møtet.

Eventuelt i fra klubbene. Ønsker og meninger fra
klubbene. Vi er åpne for forslag til hvordan gjøre
kretsen bedre.
- Det er ett ønske at kretsen tar kontakt med hallen på
kokstad, for å snakke om tider på landsliga,
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oljemaskin, og kontakte vestkanten om å eventuelt
kjøpe ny. Er mange spillere som spiller på Kokstad
som begynner å blir ganske oppgitt over hvordan
forholdene er der oppe, og ønsker forbedringer.
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