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Styrelse och revisorer  

Ordförande: Ian Robinson Kassör: Stefan Persson Sekreterare: Joanna Eng 

Ledamot & sportsligt ansvarig för damsektionen: Maria Lindius 

Ledamot & sportsligt ansvarig för herrsektionen: Jesper Ekstedt 

Suppleant: Robert Andersson 

Suppleant: Lena Asklund  

Revisor: Ingemar Högberg 

Revisorssuppleant: Johan Wibäck 

 
Övriga funktionärer 

UK Herr: Ian Robinson 

UK Dam: Maria Lindius & Joanna Eng 

Valberedning: Peter Kroner, Zakarias Håkansson Lena Thurn 

Internetansvarig: Roger Holm 

Styrelsearbetet 

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

Sedan förra årets så hänvisar vi alla tabeller till www.swebowl.se 
 

 

UNGDOMSVERKSAMHET 
 

Under säsongen har det varit 15 ungdomar mellan 7 – 18 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 och tränarna Joanna Eng och Marcus Stenholtz. 

 
Junior League 

Juniorerna har spelat Junior League fram till Mars -20, där vi var representerade med 2 lag. Matcherna har under 

säsongen spelats vid 5 tillfällen. Tyvärr spelades inte hela säsongen, med anledning av Covid-19. När säsongen 

avbröts hade AIK:s lag hunnit spela 18 respektive 19 matcher och lagen hamnade på en 6:e och 11:e plats.   

 

 
Junior GP Tour 

Under 2019 representerades AIK av 7 ungdomar i Junior GP Tour. Finalen spelade den 22 december -19. Två 

AIK:are togs sig till finalen, Mira Erlandsson och Olivia Ilstedt. Båda spelade i klassen HCP-tjejer. Efter en mycket 

spännande final stod AIK:s Olivia Ilstedt som vinnare i sin klass. 

 
Svenska UngdomsLigan (SUL) 

Även Svenska Ungdoms Ligan avbröts vilket även här innebar att det endast blev 7 matcher spelade. När tävlingen 

avbröts låg AIK:s lag på en 3:e plats.  
 

 

 

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 mestadels bestått av ungdomar.  

 

 
Junior Masters 

Junior Master är en Sverigetävling där Sveriges bästa ungdomar deltagit. Tävlingen består av 12 st deltävlingar på 

olika orter i Sverige och avslutas med en Sverigefinal. I och med Covid-19 så sköt man på de sista deltävlingarna, 

och så även på finalen. Finalen är beräknad att spelas den 13 december 2020 i Göteborg. Tävlingsformatet har 

ändrats under åren vilket har inneburit att AIK:s ungdomar inte varit lika välrepresenterade som tidigare. Endast 6 

st ungdomar från AIK har spelat touren denna säsong. Kevin Melin har spelat 6 av 8 deltävlingar hittills och ligger i 

dagsläget på en finalplats när det återstår 4 deltävlingar. Dessa 4 deltävlingar kommer att spelas under hösten 2020.   

 

Damlaget 2019/2020 

 
Tillbaka i klubben denna säsong är Regina Siverling samt de nya medlemmarna Elina Jinneby, Johanna Jinneby 

samt Lina Bejedal 

 



Vi har fortsatt sammarbets avtal med Susanna Ahlm samt Helena Josjö. Vi har 

även nu samarbetsavtal med Malin Berg då hon flyttat till Gotland. 

De har varit värdefulla i vårat A-lag. 

Under säsongen har vi haft 3 medlemsmöten. 

 

Träningar 

Akademin har fortsatt som tidigare och har många damspelare aktiva i 

grupperna. 

Tisdagsträningarna har vi fortsatt haft med killarna men träningarna har varit 

mer separerade. 

Torsdagsträningarna är som tidigare år inte bra, dåliga uppslutningar och inte 

tillräckligt stort intresse att träna två dagar i veckan. 

Nu i början av hösten har uppslutningen varit bättre men inte tillräckligt bra. 

 

A-laget 

Det har varit en medelmåttig säsong för A-laget som hade chans till att få kvala 

till elitserien men pga covid-19 avslutades säsongen innan de 2 sista 

 

omgångarna spelades. 

 

B-laget 

B-laget har haft en väldigt tung säsong, vi har haft svårt att få ihop spelare och 

fått låna in en del killar. Säsongen avslutades även här abrupt pga covid-19. 

 

Km 

Under AIK-tournament genomfördes ett KM tillsammans med herrarna. KM - 

mästarinna blev Felicia Berg 

 

 

Herrlaget 
 
Vi har detta år välkomnat följande spelare till AIK bowling: Calle Waller, Christoffer Bejedal, Kjell Jinneby, 

Pontus Holmberg, Simon Mattsson, samt att Sebastian Cronholm & Oskar Welin (fd Mattsson) återvände efter en 

utflykt i Bwk Ankaret. 
 

AIK International Tournament 2020 

Årets tävling såg en nedgång i antalet starter, det tillsammans med att vi hade väldigt låga startavgifter i början av 

tävlingen ledde till att vi gjorde en ansenlig förlust för första gången på många år. Tävlingen behåller dock sin 

status som en av de största i Europa. 
 

KM 

KM spelades i samband med AIK Tournament och vanns Cristopher Nybom 

 

Seriespelet 

Som en konsekvens av den världsomspännande pandemin covid-19 blev säsongen inställd under brinnande 

seriespel.  

 

A-laget: 

Började hösten något trevande men spurtade starkt under våren och hade säkerligen fått kvala om säsongen fortlöpt. 

I och med uteblivet kvalspel spelar AIK A kvar i Mellanallsvenskan även under säsongen 20/21. 

 

F-laget: 

Ledde sin serie och var på väg mot avancemang. Under samma premisser som beskrivits ovan blev säsongen 

avbruten i förtid och laget spelar kvar i DIV.2 Östra Svealand under säsongen 20/21. 

 

D-laget: 

En mittenplacering gör att laget spelar kvar i Stockholmsligan 1 säsongen 20/21. 

 

 

Individuella framgångar: 

 

Jeroen Van Geel, Jaroslav Lorenc och Oskar Almroth gick till final i AIK Tournament. Inga större framgångar 

under finalen dock. 

 

Ett antal spelare gick också till semifinal i AIK Tournament. 


