
 
 

Bowlingsektionen  
 

 
 
Reportage från några av våra aktiviteter våren 2015 

 
För våra 50-talet bowlare slutade vårsäsongen den 19 maj.  

 

Här kommer en sammanställning från några av våra aktiviteter under denna 

säsong. 

 

I ”Bortamatchen” mot PRO i februari liksom i ”Hemmamatchen” i maj så blev 

det förluster. Vi börjar dock närma oss så sakteliga. 

Som vanligt god stämning i hallen och många besökare som hejade på ”de sina”. 

 

Den 17 mars hade vi vår ”Årsdagstävling”, i vilken den kvinna resp. man med 

högsta resultat denna träningstisdag får en inteckning i resp. vandringspris. 

 

Ann-Mari Lyhagen fick sin 3:dje inteckning, vilket innebar att hon erövrat detta 

pris för alltid och Bo Danielsson var den förste att få en inteckning i det nya 

”Vandringspriset för herrar” skänkt av vår medlem Leif Carlsson. 

Numera har vi ett nytt ”Vandringspris för damer” skänkt av årets vinnare Ann-

Mari Lyhagen. 

 

Stort TACK till dessa båda sponsorer o GRATTIS till vinnarna. 

 

 
Vid prisutdelningen den 19 maj hade Bo DIF-tröjan  

på sig, för att Djurgården då ledde Allsvenskan, eller... 



Sista träningstisdagen i varje månad deltager de som vill i den av mig arrangerade 

”partävlingen”  =  vanlig träning med redovisning av resultaten för de 

”ihoplottade paren” 

Jag har innan träningen startar delat in de intresserade deltagarna i två 

”resultatgrupper”, detta för att få så jämna par som möjligt. 

Sedan bildas paren genom att ”ledig spelare” tar en nummerlapp tillhörande en 

spelare från den ”resultatgrupp” man själv ej tillhör.  

Denna modell innebär mer administrativt arbete, men är bättre för att den man 

delar bana med vid detta tillfälle oftast ej är den man bildar det ”ihoplottade 

paret” med, dvs pressen blir inte så stor då… 

Vid de två partävlingar vi haft denna säsong har 15 resp 16 par deltagit, vilket jag 

tycker är en bra siffra. Här finns resultaten: 

 

Matchen mot PRO i februari 

Matchen mot PRO i maj 

Årsdagstävlingen i maj 

Partävling 24 mars 

Partävling 28 april 

 

Lördagen den 25 april kom våra bowlingvänner från Mariehamn på det årliga 

besöket, för att spela nio matcher mot oss SPF:are och nio matcher mot 

PRO:arna. 

Vi lyckades även i år besegra MPF:arna, denna gång med 273 poäng. 

Alltid lika trevligt med denna kamp och trots det fina vädret så hade en hel del 

sökt sig ned till bowlinghallen. Resultat: 

 

Matchen mot MPF 25 april 

 

 
  

  
 

http://www.spf.se/spf/uploads/L4553/2015/Bowling/Resultat%20match%20mot%20PRO%2011%20feb%202015.pdf
http://www.spf.se/spf/uploads/L4553/2015/Bowling/Resultat%20match%20mot%20PRO%206%20maj%202016.pdf
http://www.spf.se/spf/uploads/L4553/2015/Bowling/SPF%20H%C3%A5bo%20Bowling%20resultat%20%C3%85rsdagst%C3%A4vlingen%2017%20mars%20%202015.pdf
http://www.spf.se/spf/uploads/L4553/2015/Bowling/SPF%20H%C3%85BO%20BOWLING,%20Part%C3%A4vling%20%202015-03-24%20%20RESULTAT.pdf
http://www.spf.se/spf/uploads/L4553/2015/Bowling/SPF%20H%C3%85BO%20BOWLING,%20Part%C3%A4vling%20%202015-04-28%20RESULTAT.pdf
http://www.spf.se/spf/uploads/L4553/2015/Bowling/Resultatet%20matchen%20mot%20MPF%2025%20april%202015.pdf


Liksom förra året så blev det Vandringspris vi spelar om kvar på Åland…  

 

I samband med vårt deltagande i bowlingen i          

Eckerölinjens Seniorcup den 28-29 maj, så fick jag med 

mig det aktuella Vandringspriset hem till Håbo 

Stod ovanpå MPF:arnas överfulla prisskåp !!!! 

 

Nästa match mot Ålänningarna går av stapeln den 24 

september i Mariehamn. 

 

 

 

 

Som vanligt fick bästa dam o bäste herre i resp. lag mottaga varsitt pris. 

 

 

MPF:arnas pristagare blev: 

 

Junis Flöjt, som även var bästa 

dam förra året 

och  

Magnus Magnusson  

 

 

 

 

 

 

Då bilden på ”våra pristagare” ej blev bra så kommer här en bild tagen på dessa 

båda vid ett senare tillfälle. 

 

 

 

 

 

Grattis Ann-Mari Lyhagen och Göran 

Nilsson för era insatser 

 

Tisdagen den 19 maj avslutades vårsäsongen med den sedvanliga ”skojtävlingen” 

med efterföljande ”fika + fralla” och prisutdelning. 

36 spelare hade anmält sig till spel, vilket innebar att 18 av mig ihoplottade par 

delades upp i tre omgångar. 

Till efterföljande ”fika + fralla” kom ytterligare 8 medlemmar. 



Stämningen var som alltid god, med många skratt och hejarop. 

 

    

Resultat av Skojtävlingen vid avslutningen 

 

Grattis till vinnarparet bestående av Göran Nilsson o Lisbet Karlsson. 

         

En bild av 5 spelare tillhörande de 3 första paren 

 
                  Roland           Kalle  (93 år)          Göran              Lisbeth               Leif                  (Nick saknas) 

 

 

Efter avslutad prisutdelning fick jag o Bo mottaga varsin blomsterbukett, som 

tack för nedlagt arbete. 

Denna gest uppskattar vi verkligen, en fin sporre inför hösten! 

 

Jag informerade om att höstsäsongen börjar tisdagen den 18 aug. och önskade alla 

en trevlig sommar. 

 

 

Hans  

http://www.spf.se/spf/uploads/L4553/2015/Bowling/SPF%20H%C3%A5bo%20Bowling%20Resultat%20Skojt%C3%A4vlingen%2019%20maj%202015.pdf

