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Bosse t.h. och Bengt 
välkomnar 
deltagarna med en flaska vatten…
personligt etiketterade

Spelet är igång

… med
personlig
flasketikett

Kämpade väl gjorde bl. a. BamseLigan från Järvsö



Kämpade väl gjorde bl. a. BamseLigan från ???

Bland deltagarna fanns en stor trupp från Sundsvall 

Här ett glatt gäng från Nolaskog (idag Örnsköldsvik)

Torsdag kväll avslutades 
spelet och kvarvarande 
gäster började mingla till 
trivsam underhållning av.. …Harriet  Med Flera



Kämpade väl gjorde bl. a. BamseLigan från ???

Efter minglet samlades ett drygt 60-tal personer till en kamratmiddag

Kocken Christoffer fick välförtjänta applåder för utsökta maträtter 



Så blev det då slutligen tid för prisutdelning

Bästa resultat alla kategorier 
stod  denne man för. 
Han heter Hans Karlsson och 
kommer från Onsala. Hans 
vann sin klass H2 på 1171 
poäng och hade 28 strikes!

Här berättar Hans lite om sin 
bakgrund och tackar arran-
görerna och hallpersonalen 
(inte ett enda maskinhaveri!) 
för ett perfekt genomfört 
arrangemang.

Speciellt uppmärksam-
mad blev även tävlingens 
nestor, Ferenc Papp från 
Oxelösund. Fyllda 86 vann 
han sin klass H1 på 1103 
poäng med 21 strikes.

Imponerande!

Bland damernas singelresultat kan 
nämnas att arrangörsklubbens Ann-
Mari Lyhagen t.v. vann klass D4 på 
843 poäng (11 strikes).  
Birgitta Mattson t.h. vann  klass D2
På 1066 poäng (22  strikes).

Vi gratulerar!



Vandringspriset i lagtävlingen (en marmorkägla) vanns för tredje gången av 
Birgitta Mattson och Viola Vrese, båda från Vallentuna. Deras sammanlagda 
resultat blev 2191 poäng och tillsammans slog de 41 strikes.

HÅBO

Tackar för sig och tycker 
att det varit mycket 
trevligt att så många 

kommit till vårt 
arrangemang.

En representant från 
Södra Norrlands Kust-
land önskar deltagarna 
välkomna till nästa års 
mästerskap i Sundsvall.

Enligt preliminära 
planer i första halvan 
av oktober månad.

Resultatlistor
-Individuellt
- Lag

Kollaget sammanställt av Bo Hansson
Foto: medlemmar i SPF Håbo

http://www.spfpension.se/spf/uploads/L4553/Bowling RM 2011/Bowlingresultat per klass8 sep.pdf
http://www.spfpension.se/spf/uploads/L4553/Bowling RM 2011/Resultat Lag.pdf

