
Stora framgångar för våra spelare i 

bowlingkorpen 
 

SPF1 bestående av Leif Lindberg 

(lagledare), Bengt Brunström, 

Konrad Hölbling, Ronnie Lundqvist, 

Ulf Lyhagen, Göran Nilsson och 

Tord Wikberg stod efter 13 

omgångar som slutsegrare i 

Måndagsligan på 21 poäng.  

 

Grattis till denna prestation. 

 

 

 

I Tisdagsligan deltar SPF med tre lag SPF2, SPF3 och SPF Dam och efter 

avslutad våromgång kom SPF2 på andra plats, tack vare att SPF3 

besegrade tidigare serieledaren PRO3 i sista matchen. SPF3 kom på 7:e 

plats och SPF Dam kom plats 11 av totalt 13 lag i en "Mycket jämn serie". 

Grattis även till alla våra lag i Tisdagsligan. 

 

 

Denna andra plats 

innebär att SPF2 

bestående av Hans 

Renner (lagledare), 

Leif Ardanius, Roland 

Arvidsson, Leif 

Carlsson och Sune 

Königsson, kommer att 

få spela i Måndagsligan 

till hösten. 

 

 

På kvällen den 29 april möttes de fyra första lagen i Måndagsligan resp. 

Tisdagsligan i ett ”slutspel” där vinnarna i första matchen senare gjorde 

upp om platserna 1 o 2 i finalen och förlorarna möttes i en match om 

tredje platsen. 



 

Det var god stämning i bowlinghallen denna kväll och många SPF:are hade 

hörsammat vår vädjan att komma ned till hallen o heja på ”våra 2 lag”, 

som båda kom på en hedrande tredje plats. 

 

 
 

I SPF1:s match om tredjeplatsen mot Pojkarna Plahn fick vi vara med om 

en ”300-serie”, dvs 13 strikar i rad av Christer Plahn....vilken uppvisning... 

 

 

 

 

 

  



Slutspelsvinnarna i Måndagsligan får en inteckning i ”Måndagsligapokalen” 

och för Ishallen blev det nu den tredje inteckningen, som innebär att 

denna pokal är ”deras för evigt”. 

 

Nu är det bara att ladda batterierna under sommaren och komma väl 

förberedd till höstens spel. 

 

Vad är Måndagsligan ??? 
 

Måndagsligan administreras av Rickard i Bålstas bowlinghall Bowlroom och 

utgöres idag av 14 st bowlinglag, som möter varandra under 13 

schemalagda måndagar mellan kl 18 o kl 21. 
 

Varje lag består av minst 3 spelare (i SPF1 ingår 7 spelare) och varje 

spelare har försetts med ett handicap, som räknats fram av Bowlroom 

utifrån tidigare prestationer. 

80 poäng är högsta handicap och ges till spelare som har ett genomsnitt 

per serie som är max 130 poäng och lägsta handicap = 0 ges till spelare 

med snittpoäng som överstiger 210 poäng per serie. 

En spelare som t.ex har 150 poäng i snitt per serie får 60 i handicap. 

(150 – 130  = 20; 80 – 20 = 60) 

Detta handicap förändras uppåt/nedåt inför varje match beroende på om 

man spelat sämre eller bättre än tidigare satt handicap i föregående 

match.. 
 

Då det fanns fler lag som ville spela i Måndagsligan, men utrymmet/tiden 

i hallen inte räckte till, så skapades Tisdagsligan med samma regler som 

för Måndagsligan, men spel på tisdagskvällarna. Denna säsong kämpade 13 

lag mot varandra. 
 

De flesta lagen består av fler än tre spelare och ”ett rullande spel-

schema” bestämmer sedan vilka tre spelare som skall spela resp. match. 
 

För de flesta av oss är detta tävlingsmoment ett sätt att under 

”någorlunda gemytliga former” testa sin kapacitet, för några är det dock 

”mer än så”... en vinst är alltid en bonus.. 
 
 
Hans Renner 


