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Styrelsearbetet  

Under säsongen har vi haft 4 styrelsemöten samt otaliga mail och smskedjor 

 

Nytt för årets årsberättelse är att vi hänvisar alla tabeller till www.swebowl.se 

 

UNGDOMSVERKSAMHET 
  

Under säsongen har det varit 18 ungdomar mellan 7 – 20 år som tränat med AIK:s ungdomar.  

Ungdomarna har tränat på tisdagar mellan 17.00 – 18.00 och vissa även på torsdagar mellan 18.00 -

19.00 under ledning av Lena Asklund.  

  

Junior League 

Juniorerna har spelat Junior League under säsongen, där vi varit representerade med 2 lag. Matcherna 

har under säsongen spelats vid 6 tillfällen. När alla 22 matcher spelats har lagen placerat sig på en 7:e 

och en 12:e plats.   

 

Junior GP Tour 

I Junior GP Tour har AIK varit lite mer representerade än tidigare år. Detta tack vare att sektionen fått 

in några yngre ungdomar som sett denna tävling som intressant. Nio spelare har spelat Junior GP Tour 

denna säsong.  

Tävlingen spelas denna gång under hela 2019, vilket innebär att av totalt 8 tävlingar spelades 4 st 

innan sommaren 2019 och 4 deltävlingar under hösten 2019.  

I skrivande stund har 3 deltävlingar skett och AIK har i dagsläget 3 ungdomar som ligger på final eller 

semifinalplats. 

 

Svenska UngdomsLigan (SUL) 

Svenska Bowlingförbundet har startat en ny liga för ungdomar som heter Svenska Ungdoms Ligan. I 

denna liga spelar ungdomslag från hela Sverige. Matcherna spelas på hemmaplan med 3-5 spelare. 

Spelsättet är Baker och spelas över 5 serier. Matcherna rapporteras in till Svenska Bowlingförbundet. 

När båda lagen rapporterat publiceras matchresultatet. I denna liga har AIK-bowling haft två lag 

representerat. Det har varit 7 st grupper med 10 lag i varje grupp. Alla gruppsegrare och bästa tvåan 

kvalificerade sig till finalspel. Lag ”AIK 1” placerade sig som 3:a i sin grupp och Lag ”AIK2” 

placerade sig på en 6:e plats.  

Tyvärr gick inget av lagen vidare till final.  

 



 

 

 

Ligaspel 

Flera av ungdomarna har under året spelat ligamatcher. Ungdomarna har varit representerade både i 

dam- och herrlagen. Dessutom har AIK haft ett 4-mannalag representerat i ligaspel som helt bestått av 

ungdomar.  

 

Distriktmästerskapet 

Detta år gjorde förbundet en fin satsning gällande Distriktsmästerskapet med att alla starter var gratis. 

Kvalet spelades 3-5 maj 2019 med final den 5-6 maj 2019.  

I finalen kom Evelina Lai på en 3:e plats i ”Flickor under 135”. I grupp ”Flickor 135-170” kom Isabell 

From på en 2:a plats och i gruppen ”Över 170 Pojk/Flick” kom Kevin Melin på en 2:a plats. 

 

Junior Master 

Junior Master är en Sverigetävling där Sveriges bästa ungdomar deltagit. Tävlingen består av 6 st 

deltävlingar på olika orter i Sverige och avslutas med en Sverigefinal som går av stapeln i Skövde den 

16 juni 2019, dit de 24 bästa spelare går vidare till.  

Tävlingsformatet gjordes om till denna säsong vilket innebar att AIK:s ungdomar inte varit lika 

välrepresenterade under denna säsong som tidigare säsonger. Endast 4 st ungdomar från AIK har 

spelat någon eller flera deltävlingar.  

Kevin Melin har hittills spelat alla deltävlingar och när två deltävlingar återstår ligger han på en 7:e 

plats.  

  

 

DAMLAGET 
 

Malou Eng och Malin Gref lämnade AIK i samband med att vi blev kvar i allsvenskan efter vi 

förlorade mot BK Cahoot i kvalet förra året.  

Senare på säsongen lämnade Ellinor Hedengren.  

 

Vi fick två sammarbets avtal med Susanna Ahlm samt Helena Josjö. De har varit värdefulla i vårat A-

lag. 

 

Under säsongen har vi haft 4 medlemsmöten. Regina Siverling har genomfört 2 gemensamma 

aktiviteter.  

 

 

Träningar 

 

Under hösten 2018 påbörjades Ians plan för en välutvecklad träningsform som blev kallad för 

”akademin”. Akademin är tänkt som en träningsform där du som spelare ska visa tydliga förändringar 

och en tydlig utveckling av din teknik.  

Två tränare som är rikligt utbildade i bowling är de som tar hand om de två grupper som finns, Robert 

Blom och Markus Maijanen.  

 

Akademin har varit populär men närvaron har varit under all kritik många av tillfällena.  

 

Tisdagsträningarna har vi fortsatt haft med killarna men träningarna har varit mer separerade.  

Torsdagsträningarna har bara gått utför och till nästa säsong måste något drastiskt att hända om vi vill 

ta oss någon stans i serien.  

 

 

A-laget 

 



Vi har haft en ganska så tuff säsong i allsvenskan. Med mycket skador och mycket luft som gick ur oss 

efter senaste kvalet. 

Vi höll oss trots allt på en 3e plats mesta dels av säsongen men i sista sammandraget förlorade vi den 

viktiga matchen som hade tagit oss till elitseriekval. Vi slutade där med 4a i tabellen.  

 

 

 

 

B-laget 

 

Det har varit en bra säsong för B-laget. Vi har fått tagit mycket hjälp av herrarna då vi inte får ihop 

damer då det flesta från a-laget inte vill dubbla. Som tur är tycker herrarna att det är roligt att hoppa in 

och hjälpa till när vi ber om hjälp.  

B-laget slutade på en 4e plats men var bara 2 poäng från att ta sig upp till Stockholms ligan 2.  

 

 

Junior Masters 

 

I år har det varit ett nytt koncept i Junior Masters som skulle locka mer att spela. Detta blev bara ett 

bakslag för oss, vi fick 56 unika spelare som spelade vilket är under all kritik. 

Detta året var de sista året vi var med på Junior Masters och kommer ha som mål att göra en egen 

tävling istället.  

 

 

Km 

 

Under AIK-tournament genomfördes ett KM tillsammans med herrarna. KM - mästarinna blev Malin 

Brodin. 

 

 

 

 

 

 

Herrlaget 
 

Vi har detta år välkomnat följande spelare till AIK bowling: Joukko Engroos, Jesper Jelvin, Cristopher 

Sloan och hemvändaren Lukas Sevelin . 

AIK International Tournament 2019 

Efter förra årets totala succé blev resultatet som väntat inte riktigt i paritet med fjolårets antal starter. 

Resultatet blev dock positivt med en fin slant till föreningen samt att vi hade väldigt låga startavgifter 

för våra medlemmar. Tävlingen behåller dessutom sin status som en av de största i Europa. 

KM 

Km spelades i samband med AIK International Tournament. Klubbmästare blev Ian Robinson före 

förra årets vinnare Jonas Andersson och trean Andreas Andersson.  

Seriespelet: 



A-laget: 

A-laget slutade på en tredje plats i sin grupp i Mellanallsvenskan vilket innebar att laget fick kvala till 

Elitserien. Efter en stenhård match mot Engelholm åkte laget ut efter en snöplig Strike Out. 

 A-laget har hela säsongen spelat på oljeprofilen Elitserien 43, en oljeprofil som sannerligen inte bjudit 

på några höga siffror. 

AIK F1: 

Farmarlaget hamnade efter en ganska svag säsong på kvalplats för att stanna kvar i division 1.  

Efter att ha vunnit första kvalmatchen i Flen mot Sleipner från norrköping fick F-laget möta BK Warta 

i Norrköping. Efter varsin vinst fick laget dessvärre respass ur div. 1 efter en tuff skiljeserie.  

AIK D: 

D-laget Slutade på en komfortabel 4:e-plats i Stockholmsligan 1 vilket innebär att D spelar vidare i 

högsta Stockolmsserien även nästa år.  

Individuella tävlingar och framgångar i ett urval: 

Vi spelar oerhört mycket starter i St-mäst och vinner ett antal deltävlingar 

Anton Gehlin går till final i Europatävlingen i Bukarest samt AIK International Tournament.  

Ian Robinson går till final i Sofia International Open samt semifinal i AIK International Tournament.  

Kevin Melin går bra och vinner flera tävlingar i Junior masters. 

Jesper Ekstedt går till semifinal i AIK International Tournament samt Strike out-tävlingen i Ballmaster 

open, Helsingfors.  

Oskar Almroth gick till semifinal i AIK International Tournament.  

Lukas Sevelin gick till semifinal i AIK International Tournament. 

Jaroslav Lorenc gick till final i AIK International Tournament.  

Jeroen van Geel gick till final i AIK International Tournament. 

Säongens stora händelse var Hadley Morgans vinst i Tilburg på Europatouren. Morgan gick även till 

final i AIK Tournament. Han deltog även i Englands VM-lag. Elliot Crosby deltog också i Englands 

VM-lag.  

Årets lag: 

Marcus Stenhols 1025 

Ian Robinson 992 

Jaroslav Lorenc 987 

Jeroen Van Geel 982 

Zackarias Bengtsar Håkansson 972 

Jesper Jelvin 957 

Christopher Nybom 945 

Oskar Almroth 945 


