
BOWLING i SPF Åmåliterna våren 2019. 

Ja, då var denna bowlingsäsong slut! Vi har haft det trevligt som vanligt, men 

tyvärr är det några deltagare som av olika skäl har lagt bowlingskorna på hyllan. 

Det har inneburit att vi numera spelar alla i en grupp, vilket gör att när alla 

kommer så får vi spela fler på varje bana. Spelet tar då lite längre tid men i 

gengäld hinner vi få trevliga pratstunder mellan slagen. Blir vi fler deltagare 

igen kommer vi att återgå till spel i två grupper. 

Vi spelar 4 serier varje torsdag fm i bowlinghallen i Karlbergsskolan. Efter spelet 

brukar vi fika en stund och då få lite information av vår ledare Janne. Det kan 

handla om vi ska spela match mot något lag eller om det är någon individuell 

tävling som några vill åka på. Under vårsäsongen har några varit iväg och spelat 

i Hagfors och Örebro med varierande resultat. I Örebro gick det bäst för Elsa 

och Ingela som spelade i äldsta damklassen och kom 14:e och 15:e av 28 

startande. Anne gjorde sitt bästa resultat någonsin på en tävling! Sven-Åke och 

Lasse hade större konkurrens med nästan hundra startande i sina klasser. 

Under året har vi deltagit i Riksserien för seniorer. Den är indelad i olika 

divisioner där man kan klättra upp en division om man lyckas komma bra i sin 

grupp. I år var det våra damers tur som kom 2:a och får spela en division högre 

nästa säsong. 

Klubbmästerskap är sedan tre år en återkommande händelse. Då gäller det att 

få en inteckning i den tunga bowlingkäglan som är ett vandringspris. Spelet 

avgörs med ett handicapsystem som Janne har räknat ut, vilket innebär att alla 

har chans att vinna. I år blev det Janne som lyckades bäst och erövrade käglan.  

Tvåa kom Bertil och sedan Lasse. 

Avslutningen inleddes med en partävling och därefter var det sedvanlig 

smörgåstårta, som i år intogs i Ingelas uterum. Vi trängde ihop oss där eftersom 

vädret inte var gott nog för att sitta ute. Prisutdelning förrättades av Janne. 

Segrare i partävlingen blev damerna, d.v.s. Elsa och Anne delade förstaplatsen 

med Barbro och Ingela. Grattis! Damerna som blev tvåa i serien och fick 

plaketter, Grattis! Janne hyllades som Årets Klubbmästare 2019 och fick ta 

emot käglan av Ingela. 

Innan vi skingrades för sommaruppehåll överräcktes en blomma till Janne med 

ett stort tack för att han har ansvarat för årets bowlinggäng. 

Vid pennan Ingela Hedlund 



 

Damlaget som blev tvåa i sin division i Riksserien 

Anne Byh, Ingela Hedlund och Elsa Halldan, saknas på bild gör 

Barbro Persson och Birgitta Nyqvist 

 

 

Klubbmästaren 2019 

Jan Johansson 


