Bouleverksamheten 2018
Vad har hänt 2018:
Säsongen startade med boulemöte den 27 mars med ett 30-tal entusiastiska boulespelare vid Unkan.
Så fort det blir vår och bra väder har arbete lagts ned med boulebanorna samt lövkrattning.
I år är det 41 spelare som har varit med och spelat matcher eller tränat boule. Mycket bra.
Genomgång av lagsammansättning i båda lagen samt reserver.
Kommunserien består i år av 8 st lag med 2 lag från varje ort.
Österby blå tog hem serien för 6:e året i rad. Stort grattis.
Österby gul gjorde en otrolig säsong och kom 2:a efter att ha vunnit de 6 sista matcherna.
Alltså dubbelt i topp på tabellen enligt följande.
Österby Blå
22 poäng
Österby Gul
21 ”
Havsörnen 1
19 ”
Havsörnen 2
16 ”
Östhammar Blå
16 ”
Alunda 1
7 ”
Östhammar Vit
6 ”
Alunda 2
5 ”
Tävlingar under året som medlemmar i Jernet deltagit i. 3-mannalag
Maj:
DM i Öregrund, Laxen Älvkarleby, Örsundsbro
Juni:
Frösåkersboulen
Juli:
Björklinge PRO, Öregrundskulan
September: SPF Björklinge
Oktober:
Boule cup Ekerö Åland
Deltagande i alla dessa tävlingar med varierande antal lag och resultat.
Bästa placering under året en 3:e plats på Åland.
Dessutom hade vi en intern tävling vid Stordammen på Viktoriadagen.
Arrangör Torgny och Gunilla.
Efter seriespelet den 27 september anordnades KM med 27 st deltagare.
De 5 bästa:
1. Lars-Olof Svensson
10 poäng
+36
2. Torgny Gauffin
10 ”
+30
3. Kenneth Gelinder
8 ”
+20
4. Torbjörn Lund
7 ”
+12
5. Kjell Andersson
6 ”
+19
Träning vid Boulebanan varje onsdag så länge vädret tillåter.
Träning i vinter hos Gunnar Söderqvist i Alunda.
Havsörnen har haft en vinter/vårturnering i Öregrund med 4 lag.
Mixade lag från Jernet där PRO Öregrund vann efter 6 omgångar.
Alla intresserade kan träffas tisdagar kl.13.00 vid ”Unkan” för att spela shuffleboard under
vintermånaderna.
Boulebanerna samt gräsytorna med klippning och lövkrattning har underhållits av medlemmarna
ihop med PRO.
Vid datorn Conny

