
SPF Håbo Bowlingsektion 
 

avslutade hösten 2009 med skojtävling och gemensam lunch 
i bowlinghallen! 

 
Tisdagen den 15 december 2009 var det avslutning för SPF:s alla fantastiska bowlare. 
Kl. 09.30 skulle alla vara på plats. 
 
Denna dag var det skojtävling med ett något annorlunda spel än vad man är van vid. 
 

De flesta av oss vet nu 
idag efter många års 
träning att i bowling är 
skillnaden mellan succé 
och fiasko hårfin. Den 
ena dagen gör man 
allting rätt och resultatet 
blir jättefint. Det blir 
några  strike i varje serie. 
Man klarar en del av 
spärrarna. ”Jippiiii, nu 
kan jag det här.” Trodde 
man ja! Nästa gång  

 
hamnar klotet i rännan av 
någon konstig anledning.  
 
Om det står käglor kvar efter 
första slaget så klarar man inte 
av att slå ner dem. ”Men vad 
konstigt, jag gör ju precis som 
jag gjorde igår, vad är det nu 
då”? 
 
 
Här är det Roland Arvidsson 
och Leif Coster som undrar, 
vad hände nu’rå ? 

Långt där  
borta är målet 



 
Ulla-Britta Tidhult och Leif Lindberg 
överraskade med fint spel, här deras 
bästa serie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pilarna i banan är siktmärken för att spela ut klotet. Har man 
för bråttom med att få iväg klotet  är det stor risk att man inte 
träffar pilen som man har tänkt sig. Att ta ut ansatsen rätt är 
viktigt.  
 
Ett klot som går rakt, i mitten av käglorna slutar ofta med 
en ”genomskärare” med de kvarvarande käglorna långt ifrån 
varandra. En tuff och ibland nästan omöjlig utmaning – även 
för den mest erfarne bowlaren att göra en spärr. Det är kring 
spärrarna man bygger spelet. Att göra en spärr och få ner alla 
käglor efter andra slaget är nödvändigt för att få en bra serie. 
 
Här är några härliga ursäkter som hörs från banorna i alla 
bowlinghallar med jämna mellanrum: 
”Det var ju ett perfekt slag och ändå står det fem käglor 
kvar”. 
”Jag fastnade med tummen”. 
”Det är vänsterknä som krånglar – och höger tumme”. 
”Tians kägla verkar vara fastspikad”. 
 
Ungefär så här lät det idag både här och där. Men när man såg hur roligt alla hade idag så 
spelade det kanske ingen roll om tummen fastnade litet nu och då. Det var 15 par (lottade) 
och tre starter och alla hade hjärtans roligt. Bowling ÄR roligt eftersom man ena gången kan 
vara otroligt bra och nästa gång är man tillbaka i sitt gamla medelmåttiga spel. 
 
 

Konrad Hölbling tar ut ansatsen. 



 
 
Dagen avslutades i 
bowling-hallen med ett 
mycket vackert uppdukat 
julbord och maten var 
fantastiskt god. Att avsluta 
en säsong på detta sätt är 
en höjdare! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Priser delades ut till de två bästa paren, 
Göran Nilsson – Roland Arvidsson 
med 584 poäng och Tord Wikberg – 
Peter Hiersemann med 574 poäng. 
 
Tiden går fort när man har roligt och snart var det 
hög tid att tacka och önska GOD JUL  
& GOTT NYTT ÅR  till alla. Den 12 januari 
kör vi igång igen och vi välkomnar gärna flera 
medlemmar till bowlingsektionen. 
 
 
 
 

 
Harriet Säfström,  
Foto & bildtexter: Bo Hansson 

Det läckra julbordet 
uppskattades av alla 

Roland får segerkramen av Harriet. 


