
Vi fick med oss en silvermedalj från RM i 

bowling i Sundsvall 4-5 okt. 
 

Fredagen den 5 oktober vid 8-tiden på morgonen lämnade 3 bilar med 8 

spelare och 4 supportrar Bålsta för den ca 37 mil långa färden till Enjoy-

bowlinghallen i Birsta strax norr om Sundsvall. 

 

 
 

I denna hall arrangerades årets Riksmästerskap i bowling för SPF-are 

den 4-5 okt med ca 100 deltagare av SPF Club Freja från Sundsvall. 

 

Det var många glada och kända ansikten vi möttes av vid ankomsten... vi 

hade ju under vårt RM förra året lovat en del av deltagarna att komma 

med en ”stor trupp” till Sundsvall. 

 

Strax efter kl 15, ca en halvtimme försenat, startade vår 1:a omgång och 

efter sex seriers spel, ivrigt påhejade av vår 4 medlemmar starka 

hejarklack kunde vi konstatera att det gått hyfsat bra för några av oss 

och att vi övriga vet att vi kan bättre. Bara att träna mera och komma 

igen vid nästa års RM i Markaryd.  

 

 



Kvällens bankett hölls på hotell Scandic Nord, samma hotell som hela vår 

grupp övernattade på. 

Mycket praktiskt då vi efter lite mingel på ett av våra rum kunde 

promenera upp till matsalen, förse sig med en fördrink och sätta sig vid 

ett av de två borden som två av våra medlemmar reserverat. 

Efter det att Club Frejas ordförande hälsat oss välkomna var det bara 

börja med förrätten och sedan fortsätta med den efterföljande 

huvudrätten. 

Under måltiden underhölls vi av två mycket duktiga lokala trubadurer. 

 

I samband med att vi fått in kaffet sattes prisutdelningen igång och då 

visade det sig att Ann-Mari Lyhagen tagit en silvermedalj i Damklass 4.  

 

Stort GRATTIS till denna vår enda medalj. 

Arrangörerna hade dock samlat ihop ett 

enormt prisbord, som via lottdragning 

delades ut till alla som deltagit i detta RM. 

Detta uppskattades verkligen, framförallt 

av alla oss som inte fick med sig någon 

medalj. 

 

Vid 22-tiden avslutades banketten och då 

beslöt vi oss för att avrunda kvällen i ett 

av våra rum. 

 

Efter en stadig frukost på lördagsmorgonen så startade hemfärden från 

ett Sundsvall med regn och dis, vilket lyckligtvis förbyttes till sol från en 

klarblå himmel efter ca 10 mils färd söderut.  

 

Alla vi som deltagit i denna resa var överens om att vi haft det 

jättetrevligt och att SPF Club Freja verkligen lyckats bra med detta 

arrangemang. Bara att gratulera bröderna Wikström. 

 
/Hans Renner 

 

Resultatlistor och fler bilder finns HÄR! 

http://www.spfpension.se/content.asp?nodeid=76510

