
 Bouleverksamheten 2017.

Vad har hänt 2017:
Säsongen startade med Boulemöte den 28 mars för alla intresserade vid Ungdomsgården.
Genomgång av lagsammansättning i de båda lagen. Spelprogram kommunserien delades ut.
Kommunserien har bestått av 7 st lag.
Österby blå tog hem serien för 5:e året i rad. Grattis.
Följande sluttabell:
Österby blå 22 poäng
Östhammar vit 16    ”
Havsörnen 15    ”
Österby gul 12    ”
Östhammar blå 10    ”
Alunda 1   9    ”
Alunda 2   0    ”

Tävlingar under året som medlemmar i Jernet deltagit i.
Maj: DM i Öregrund, Åland vid Ekeröhallen utomhus samt Laxendagen Älvkarleby.
Juni:  Frösåkersboule i Öregrund.
Juli: PRO Björklinge jubileumstävling samt Öregrundskulan.
Sep. SPF Björklinge.
Deltagande i alla dessa tävlingar med varierande antal lag och resultat.
Ända tävlingen som vi missade p.g.a. överbokning var Rimboulen i augusti.

Efter seriespelet den 28 september anordnades KM med 25 deltagare. Arrangör Torgny och Gunilla.
De 5 bästa:
1. Lars-Erik Tissier 8 poäng + 26
2. Rune Andersson 8     ”     + 22
3. Hans-Erik Ekman 8     ”     + 20
4. Per Fredrksson 8     ”     + 12
5. Pentti Veteläinen 7     ”     + 11

Träning vid Boulebanan varje onsdag så länge vädret tillåter.
Nytt för i höst är att lantbrukare Gunnar Söderqvist, Alunda har gjort i ordning 6 st Boulebanor 
hemma i sin ladugård. Bra banor med värmefläkt i utrymmet. Tillgång till fikaplats.

Havsörnen startar en vinterturnering inomhus i Öregrund med 4 lag.
Havsörnen. PRO Öregrund, Östhammar och Jernet. Deltagare ur båda lagen. 12 st varje gång.
Dubbla möten 6 omgångar. 2 omgångar före nyår samt resten efter nyår.

Alla intresserade kan träffas tisdagar kl.13.00 vid ”Unkan” för att spela shuffleboard under 
vintermånaderna.

Under året har ett arbetslag ställt upp och renoverat vårt bouleförråd.
Snickeri-, målningsarbeten samt indragning av ny el. Stort tack till dessa.
Stort tack till Kjell Andersson som fixade helt nya resultatskyltar i plåt.

Gott Nytt Spelår 2018

Conny och Gunilla


