
 

 

BowlingNytt 2015-09-24 – 2015-10-07 

 

Här kommer ett reportage från vår bortamatch den 24 sep mot våra 

bowlingvänner i Mariehamn, plus ett från vårt deltagande i årets 

Förbundsmästerskap (FM) i Skövde 6-7 okt. 

 

Vid 7-tiden torsdagen den 24 sep avgick 3 bilar från Bålsta med 8 

spelare och en hejarklack bestående av 5 personer mot färjeläget i 

Grisslehamn. I väntan på att vi fick åka upp på färjan fanns det tid att 

bekanta sig med varandra. 

 

   

  

 

Som alltid ett härligt gäng. 



Direkt efter avgång samlades vi i buffematsalen för att intaga en 

härlig och välbehövlig brunch, går ju inte att komma till arenan och 

spela 6 serier med tom mage. 

Efter det att besöket i taxfreebutiken var avklarat fanns det tid över 

till ”att bara umgås” innan det var dags att gå/åka ned till bildäck. 

 

 

 

 

 



Efter det att vi åkt av färjan i Eckerö, gick bilfärden direkt till 

bowlinghallen i Mariehamn, där årets bortamatch mot MPF-arna 

väntade för våra 8 spelare.  

Vid ankomsten till hallen hälsades vi alla välkomna av MPFs 

ordförande Leif Örn. 

Hejarklacken installerade sig på läktaren 

 

 

Och vi spelare väntade på att matchen skulle börja 

 

Då vi bara kom med 8 spelare, bestämdes att vi skulle spela 6 serier 

mot normalt 4 st. 

 



Efter att de 6 serierna spelats visade det sig att vi förlorat med 

endast 35 poäng (7002 – 6967), trots ett intensivt stöd av vår 

entusiastiska hejarklack. Vandringspriset övervintrar på Åland. 

Vid den efterföljande prisceremonin fick bästa dam och bäste herre i 

resp. lag mottaga varsitt pris.                                 

Doris Nordberg resp Ingmar Eriksson bäst i hemmalaget och      

Ann-Mari Lyhagen resp Bo Danielsson bäst i vårt lag. 

Klicka här för att se resultatlistan! 

Jag tackade sedan trots den snöpliga förlusten för ett trevligt och av 

oss efterlängtat arrangemang och hälsade MPF:arna välkomna till 

”vår hemmamatch” i Bålsta våren 2016. 

 

Efter incheckning på hotell Cikada fanns det tid över för en drink 

utomhus i det vackra vädret innan middagen i restaurangen 

 

 

 
 

http://www.spf.se/spf/uploads/L4553/2015/Bowling/Klubbkamp.pdf


Efter middagen samlades vi i ett konferensrum för en trevlig samvaro 

med bl.a lösande av klurigheter sammanställda av mig. 

 

 

 

När hjärncellerna fått arbeta tillräckligt och klockan börjat närma sig 

midnatt tackade jag för en trevlig dag/kväll och önskade alla en god 

natts sömn. 

Efter frukosten gällde fria aktiviteter innan gemensam avfärd till 

Käringsunds Cafe för en kopp kaffe o glass i väntan på avgång med 

färjan från Eckerö. 

Hoppas att vi till hösten 2016 kan komma med 16 spelare och en lika 

stor hejarklack som i år. 

Trevligt att vi i år fick med oss två nya par, som med egna ögon fick 

uppleva att ”det ju inte var så farligt” att spela bortamatch i 

Mariehamn. Jag vill få bort argumentet ”Jag är ju inte tillräckligt bra” 

Det viktiga är att vi har roligt och blir det vinst är det en bonus. 

Hans 



I samband med riksmästerskapet år 2014 i Wårby meddelades att 

nästa mästerskap skulle hållas i Skövde 6-7 okt 2015. 

Efter det att vår bowlingsektion arrangerade riksmästerskapet 2011 

så har vi varit 6-10 bowlare från Håbo som deltagit i de efterföljande 

mästerskapen... Detta beroende på att många då såg att det ju till 

största delen var ”vanliga pensionärer” som deltog. Undantag finns. 

Till FM i Skövde anmälde sig 5 st av våra bowlare och 4 av dessa 

samlades i O’Learys 18-banors bowlinghall på kvällen den 6 okt, 

dels för att äta en god måltid i den trevliga restaurangen 

 

men framförallt för att få testa oljeprofilen, som gällde när det var 

dags kl 9 onsdagen den 7 okt. 

På testbanan ersatte vi bröderna Wikström från Sundsvall, som år 

2012 var huvudansvariga för mästerskapet i Sundsvall…. 

  



När vi anlände till bowlinghallen i Skövde Arena morgonen den 7 okt 

välkomnades vi av tävlingsledaren Ruben Dovrén och hans hustru. 

 

 

 

Varje deltagare fick mottaga en plastväska innehållandes en ”FM 

2015 SPF Skövde”-plakett, info om Skövde, lite godis och inbjudan 

till nästa års mästerskap i Helsingborg. En uppskattad gåva. 

I vår omgång fanns bl.a de 20 deltagarna från Sundsvall och som en 

kuriosa visade en av dessa upp sin ”Ramlösaflaska med sitt namn 

på nya etiketten”, som han erhållit vid RM år 2011 hos oss i Bålsta. 

Detta gladde Bo, som då var tävlingsledare och visar att man med 

små medel kan skapa ett bestående minne… 

Innan det var dags…. Gruppbilden (Jag, Bo, Ann-Mari, Leif o Ulf) 

 

 



Efter våra 6 serier kunde vi konstatera att vi även denna gång inte 

hade något med toppstriden att göra… Vi hade roligt i alla fall och Bo 

kom på 6:e plats i sin klass och Ann-Mari som var närmast en 3:dje 

plats sett till poängen kom på en 8:e plats i sin klass.  

Klicka här för att se resultatlistan! 

Den sociala biten är för vår del lika viktig som själva tävlandet, det är 

alltid trevligt att ”heja på” och småprata med spelare man träffat vid 

föregående mästerskap och få hälsningar o ”lycka till” via SMS av 

spelare som av någon anledning inte kunde deltaga denna gång. 

Här en bild på en del av ”Björnligan” från Järvsö, som vi lärde känna 

i Bålsta 2011 och sedan dess träffat på efterföljande mästerskap. 

 

 

Tävlingen avslutades med en 3-rätters middag och prisutdelning i 

festsalen i Skövde Arena kl 18 den 7 okt. 

Tillställningen började med lite mingel och sedan var det bara att 

ställa sig i kö för att köpa vin/öl till maten och eventuell avec till kaffet 

till mycket bra priser. 

 

Vi var alla mycket nöjda med denna meny och hur den serverades… 

  

http://www.spf.se/spf/uploads/L4553/2015/Bowling/Resultat%20FM%202015%20i%20Sk%C3%B6vde.pdf


Av de 190 som deltog i tävlingen kom ca 160 på middagen. 

Då det inte fanns plats för oss vid ”Sundsvalls-bordet” tog vi med oss 

vännerna från Järvsö till ett eget bord. 

   

 
 

Arrangörerna hälsade oss välkomna till bords och önskades oss en 

trevlig kväll. Därefter tog det kvinnliga kommunalrådet mikrofonen 

och höll ett inspirerande anförande och avslutade med en önskan 

och ett hopp om ett återseende i Skövde.  

Underhållare denna kväll var Lars-Erik Frendberg med sonen Johan, 

som med sina historier och sånger förgyllde denna tillställning. 

Vid prisutdelningen så saknades tyvärr ett flertal av pristagarna, då 

de valt att ej deltaga vid avslutningen. 

Tävlingsledaren Ruben och hans stab fick mycket beröm för detta 

arrangemang och det jag noterade var det stora engagemanget från 

lokala näringslivet, kommunen o lokalpressen. 

Innan vi skildes åt så avlutades de flesta samtalen med ”vi ses väl 

nästa år i Helsingborg, eller hur” …. Detta får framtiden utvisa… 

Hans  

 



 

 

 


