
  

Verksamhetsberättelse 2016–2017

Medlemmar 
IK Gotlandspärlan har under verksamhetsåret 
2015–2016 haft 24 medlemmar. Vi har haft 120 i 
Idrott Online registrerade aktiviteter. Flitigast trän-

ings- och tävlingsnärvaro har Berten med 80%, 
William 76%, Anders 74% och Robban 73%. 

Träning 
Klubbens träningstider har varit tisdagar 18.30–20 
samt torsdagar 17–18 från 15 augusti 2016 till 18 
maj 2017.  

Claes, Benny och Dannevar i Eskilstuna hos Stenis 
och tränade en helg i november. 

Seriespel 
Klubbens representationslag i division 1 Norra 
Svealand fick ihop 28 poäng och en tredjeplats i 
grupp B, vilket ger en godkänd säsong. Laget tog 16 
poäng hemma och 12 borta, 6196 i hemmasnitt och 
6267 borta. Bästa poängplockare var Jonken, Rob-
ban och Jocke som i snitt vann 3 banpoäng per 
match. 

Reservlaget gjorde som vanligt en gedigen insats i 
Gotlandsserien A som vanns i överlägsen stil. 

Tävlingar 
DM i 3-manna spelades i vår hall, men på bana 1–8. 
Pärlans lag med Robban, Jonken och Jocke vann 
före Pärlans lag 2 med Roine, Claes och Micke. SM-
finalen i Eskilstuna blev mindre lyckad.  

Individuella DM spelades således i Stånga. Vann 

gjorde Robban i överlägsen stil. B-DM vanns av 
Robban Stenegärd. 

DM för Oldboys spelades i Stånga där Claes kom 
tvåa. 

KM spelades 9/5, 8 serier eu med dynamiskt hcp på 
årets SM-profil. Vann gjorde William Snöbohm som 
får äran att få sitt namn ingraverat på det nya van-
dringspriset. 

Individuella SM spelade vi 20 maj med 11 deltagare. 
Till final med 1843 och glänsande spel gick Robban, 

slutade sexa i finalen. Claes fick 1758 men missade 
finalen med några få poäng. 

Prestationer 
Gotlands två bästa bowlare spelar i Pärlan. Robban 
vann rankingen tätt följd av Jonken.  Robban har 
214,65 i spelstyrka och rankas 161 i Sverige. 

Egna evenemang 
Klubben har fem gånger under november till mars 
tillsammans med hallens Stefan Berg anordnat en 
egen bowlingtävling kallat Uncle Joe’s Match Play.  

Tävlingsupplägget är skapat av Roine medan Inge, 
Robban och Peter varit i tävlingsfunktionärer. 
Tävlingen har varit mycket omtyckt och populär. 

15 december hade vi julavslutning i hallen. Vi 
spelade Hellbas JulCup och åt Uncle Joe’s jultallrik 
under prisutdelningen. Julskinkan vann Jonken, 
Inge vann jul-osten och Victor vann Alladin-asken. 

Sponsoring 
Klubben har med start januari 2017 haft tre guld-
sponsorer i Visby Lås & Nyckeltjänst, GETTAB och  
Visby Fönsterputs. Silversponsorerna var Energi-
byrån, Uncle Joe’s, Broströms Bygg & Anläggning, 
Klinte Glas, Miloverkstaden samt JE Bowling. 

Vi har ytterligare 30 sponsorer i V75-bolaget som 
leds av Benny.  

Medlemmarna sålde kläder från New Body under 
februari–mars under ledning av Simon. 

Slutsiffralotteri anordnas under ledning av Claes. 

Utbildning 
Victor och Simon har genomfört tränarutbildning 
Steg 1. 

Styrelsen sammankomster 
Föreningens har haft årsmöte och 10 protokoll-
förda styrelsemöten under säsongen. 

Styrelsemedlemmar har också träffats i mindre 
konstelationer i olika projekt som handlat om 
rekrytering, ekonomi, tävling, träning, försäljning m 
m. 

Robban Gustavsson har på ett utmärkt sätt repre-
senterat klubben i Gotlands Bowlingförbunds 
styrelse. 
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