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Styrelsearbetet
Under säsongen har vi haft 2 styrelsemöten samt mail och smskedjor vid behov
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 på Bowl-o-Rama.
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 Stenhols.
AIK har periodvis inte aktivt kallat till träningar, p.g.a. pandemin, men funnit tillgängliga för de som kommit till
bowlinghallen. Eftersom Bowl-o-Rama är en stor bowlinghall och att det funnits 3 tillgängliga tränare har vi haft
möjlighet att dela upp ungdomarna i grupper om max 6 personer.
Junior League
Junior League var planerad att spelas med 5 tillfällen under säsongen 2020/2021. Efter endast ett tillfälle fick vi
tyvärr avsluta Junior Leagues säsong. En deltävling hann vi spela med 2 lag som representerade AIK. Båda lagen
spelade totalt 4 matcher. AIK 1 vann 3 matcher av sina 4 spelade matcher, och AIK 2 vann 2 matcher av sina 4
spelade matcher.
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.

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.
Hajen Cup
Varje år i december brukar AIK:s ungdomssektionen åka till Norrköping och spelar ungdomstävlingen Hajen Cup.
Denna enormt populära tävling blev tyvärr inställd detta år.
Junior Masters
Junior Master är en Sverigetävling där Sveriges bästa ungdomar deltar. 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
från säsongen 2019/2020 till säsongen 2020/2021.
De återstående 4 tävlingar spelades i början av säsongen 2020/2021 och finalen var beräknad att spelas den 13
december 2020 i Göteborg. Tyvärr fick finalen skjutas upp på obestämd tid. Endast 6 st ungdomar från AIK har
spelat touren denna gång. Kevin Melin har spelat 10 av 12 deltävlingar och kom på en finalplats. Nu inväntar vi om
det blir något finalspelet där AIK då kommer att vara representerad av Kevin Melin.

Damlaget 2020/2021.
Vi har fortsatt samarbetsavtal med Susanna Ahlm samt Helena Josjö. Vi har
även fortsatt samarbetsavtal med Malin Berg då hon flyttat till Gotland.
De har varit värdefulla i vårt A-lags få matcher
Under säsongen har vi inte haft några ordinarie medlemsmöten, detta pga. covid-19.
Träningar
Akademin har blivit pausad. Tisdagsträningarna har vi fortsatt haft med killarna. Torsdagsträningarna har nästintill
upphört men just nu är det positivt att vi åtminstone har spelare på tisdagar.
A-laget
Denna säsong stängdes tyvärr ner efter beslut från SvBf.
B-laget
Denna säsong stängdes tyvärr ner efter beslut från SvBf.
KM
KM har tyvärr inte kunnat spelats i år.

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.

Speciella omständigheter
Med rådande pandemi fick serie-säsongen ett abrupt slut efter bara ett par omgångar och likaså blev tävlandet i
princip helt förbjudet under stora delar av säsongen. Med det i åtanke blev 20/21 en väldigt speciell säsong d är
bl.a. träningsnärvaron av förklarliga skäl sjunkit rejält. Inga övriga aktiviteter med varken sportslig eller social
inriktning har heller genomförts.
AIK International Tournament 2020
För första gången sen starten 1981 fick tävlingen ställas in till följd av covid 19-pandemin. Förhoppningsvis kan
tävlingen komma tillbaka med full kraft år 2022.
KM
KM blev även det inställt till följd av nämnda pandemi.
Seriespelet
Som en konsekvens av den världsomspännande pandemin covid-19 blev även den här säsongen inställd, dock
betydligt tidigare än förra säsongen
A-laget:
A-laget spelade enbart ett par matcher hösten 2020 innan säsongen fick avbrytas. Med 2 vinster av 5 möjliga var
AIK A i precis ovanför strecket.
F-laget:
F1 hade stor uppvisning med 6 raka segrar innan den första förlusten kom precis innan avbrottet. Med det ledde
man serien.
D-laget:
Laget hann bara spela två matcher med en vinst och en förlust till följd.
Individuella framgångar:
Under rådande omständigheter blev det inte många individuella framgångar säsongen 20/2

