
Rapport från vårt deltagande i RM i bowling i Markaryd 1-3 okt  
 

Mindre än en vecka efter bortamatchen mot MPF:arna på Åland, så deltog 8 av våra  

bowlingspelare i Riksmästerskapet i Markaryd, tillsammans med drygt 170 andra  

spelare från hela landet. 

Mästerskapet genomfördes under 3 dagar den 1-3 okt i Markaryds nya bowlinghall. 

Sex stycken av våra spelare fick från Litslena kyrka åka tillsammans med ca 20  

andra spelare norrifrån,i den av SPF:arna från Sundsvall abonnerade bussen.  

Mycket bra initiativ trots en del bekymmer med bussen. 

 

På grund av det stora deltagarantalet så fick tävlingsledaren Lennart Karlsson lägga in 

extra omgångar, vilket för vår del innebar start kl 07.45 den 3 okt. En ny erfarenhet. 

Detta innebar tidig kväll den 2 okt och frukost kl 06.30 tävlingsdagen… 

 

  
 

  Vi åtta glada o morgonpigga spelare …. 

 

 

    
   

 

    Påhejade till att börja med endast av              Som tack en kram av självaste tävlings- 

    våra två trogna supportrar.             ledaren Lennart Karlsson….  



 

Framåt 9.30-tiden så började hallen fyllas av spelare och supportrar som haft sovmorgon. 

 

  
 

 

Efter genomförda 6 serier, där en del av oss var väldigt nöjda med sitt resultat och andra  

vet att de kan bättre, så fick vi ett par timmars ledighet innan nästa programpunkt. 

 

Klockan 13 satte vi oss i en buss tillsammans med ca 45 andra SPF:are, för att deltaga i 

eftermiddagens guidade rundtur med fikapaus arrangerad av Markaryds kommun.  

En mycket uppskattad busstur, där vi under en 2,5 timmars rundtur i bygden fick samma 

information,som ges till kommunens alla tredjeklassare, plus några skrönor här och där… 

Kommunen har drygt 9500 invånare, varav ca 4500 bor i centralorten. 

Vi överaskades av det stora antalet företag i denna lilla kommun och att det största av  

dessa, som är  Nibe hade drygt 1000 anställda… Stor inpendling till orten. 

 

Fikastoppet gjordes på JA-Ranch i Gunghult, ett westernhotell skapat av Daniel o Linda, 

som på ett inlevelsefullt sätt berättade om sin verksamhet.  Mer info på www.ja-ranch.se  

 

 

       
 

 

Efter avslutad rundtur så var det bara att förbereda sig för kvällens avslutningsmiddag. 

http://www.ja-ranch.se/


 

Vi 10 från SPF Håbo hade av sektionens sekreterare inbjudits till ett konferensrum för förfest 

 

     
 

 

Avslutningsmiddagen med prisutdelning hölls i restaurangen på Ekebackens konferenshotell, 

som var fylld till sista plats… Mer info om detta hotell   www.ekebacken.net  

 

Av tidigare erfarenhet så hade vi skickat iväg ett par ”platsbokare” i god tid innan kl 19, detta 

för att vi skulle få sitta vid samma bord… vilket lyckades även denna gång 

 

 

         
       

 

Tävlingsledaren Lennart Karlsson hälsade oss alla välkomna och önskade oss en fortsatt 

trevlig kväll. Kommunchefen Bengt Nilsson och näringslivschefen Bengt-Göran Söderlind 

tackade de som arrangerat detta RM och alla oss som deltagit och hoppades att vi fått en  

positiv bild av kommunen Markaryd… vilket vi alla hade fått… 

http://www.ekebacken.net/


 

Under middagen delades medaljerna ut…. 

Vi väntade och väntade och till slut fick även SPF Håbo en medalj för Ann-Mari Lyhagens 

andraplats i klassen D4. 

 

Stort GRATTIS till detta Ann-Mari 

 

 
 

 

I slutet på middagen meddelade Ola Nilsson från förbundet att nästa års riksmästerskap i 

bowling skulle arrangeras av SPF Skärholmen, som hälsade alla välkomna till Bowl4Jou 

i Wårby, som har 16 banor…. 

Då borde vi kunna bli fler spelare från SPF-Håbo… eller… 

 

Efter en jättetrevlig kväll var det för sex av oss bara att förbereda sig på en tidig frukost och 

sedan avfärd hemåt med ”Sundsvalls-bussen”. 

 

Hans Renner 

 

 


