
 

Bowling 

Rapport från Upplands-DM 2015-10-21  

 

I våras fick Bo D en förfrågan från ansvarig på Distriktet om vi även detta 

år kunde arrangera DM i bowling, det skulle bli fjärde året i rad i så fall. 

Vi tackade ja och Bo bestämde speldatum till den 21 okt i vår bowlinghall 

Bowlroom och efter ett idogt arbete med utskick av inbjudan brevledes 

plus personligt besök i bowlinghallarna i Enköping o Uppsala lyckades 

Bo få ihop 36 startande. I sista stund fick vi fyra återbud från SPF-Heby. 

Glädjande att det ändå kom 16 spelare från andra SPF-föreningar. 

En klass för herrar och en för damer, medaljer till dom tre bästa i varje 

klass.  

Åldershandicap i båda klasserna, är du född 1950 eller senare  0 poäng 

per serie, är du född 1949 1 poäng/serie osv…  

Äldste deltagaren var ”vår Kalle Wallin” med 28 poäng/serie i handicap. 

Här står tävlingsledaren Bo bakom ”vår anmälningsdisk” med 

”prisbordet” till höger och en skål med äpplen från den egna trädgården 

och väntar på deltagarna inför 1:a start kl 9.00 

 



Strax före kl 9 hälsade Bo D spelarna i Omg 1 välkomna och önskade 

dem lycka till. 

 

Gruppbilder på spelarna i omgång 1  

De  5 spelarna från 

SPF- Örsundet, 

Örsundsbro   

                                

Från vänster Ove G, 

Sune G, Jan-Erik E, 

Elsie G o Jocke J. 

 

 
Morgonpigga spelare 

från SPF-Håbo 

Från vänster Ronny S, 

Göran N, Hans R, Leif 

C, Ronnie L, Allan W o 

Carola R längst fram 

 
Fanns även en del morgonpigga åskådare som följde Omgång 1 

 



Efter det att omgång 1 färdigspelats och Jimmie oljat de 6 banorna var 

det dags för omgång 2. 

Gruppbilder på spelarna i Omgång 2 

De 4 spelarna från 

SPF-Östhammar 

Från vänster Sixten H, 

Lars A, Leif A o K-A Ö 

 

De 8 spelarna från 
SPF-Håbo 

Från vänster Kalle W, 

Leif A, Bo D, Roland A, 

Roland S, Tord W, 

Sune K o Christer O 

 

Vår tävlingsledare Bo D till vänster och 93-årige Kalle W till höger  

 

Kalle har som mål att deltaga i DM tills han får 30 i hcp, i dagens tävling 

hade han 28… Bara att gratulera till detta… 



Gruppbilder på spelarna i omgång 3 (Bild saknas på Ingvar B fr Trögd) 

De 6 spelarna från SPF-

Björken, Björklinge 

Bakre raden: Johnny W o 

Lars T 

Främre raden: Harriet E, 

Britta Ö, Pelle O, Åke L 

 

 

 

De 5 spelarna från SPF-Håbo 

Bakre raden Ulf o Ann-Mari L 

o Peter H 

Främre raden Ingegerd E o 

IngaLill E  

 

 

Maria från Bowlroom försåg oss denna dag med goda smörgåsar, frallor 

o kanelbullar och hon fick även rycka in och med hjälp av 

telefonassistans fixa till problemen på bana 5 under omgång 3….  

 

   



Efter det att omgång 3 avslutats var det bara att sammanställa resultatet 

för de båda klasserna och påbörja prisceremonin. 

Klicka här för att se resultatlistan.  

Bo D delade förutom de sedvanliga medaljerna även ut en ”flaska att fira 

med” till de tre pristagarna. 

Gruppbild på pristagarna i damklassen 

 

I mitten DM-mästarinnan Elsie Gelin SPF-Örsundet, till höger Ann-Mari Lyhagen 

SPF-Håbo på 2:a plats och till vänster bronsmedaljören Carola Ramstedt SPF-Håbo.  

 

SPF-Håbo belade de tre främsta platserna i herrklassen, men tyvärr så 

hade alla tre lämnat hallen innan prisceremonin. Prispallen enl. följande: 

1. Roland Svensson  

2. Ronny Svensson  

3. Roland Arvidsson 

 

Stort GRATTIS till alla pristagarna !!! 

 

Bo D avslutade denna intensiva o trevliga dag med att tacka Maria o 

Jimmie från Bowlroom för bra service, spelarna för sitt deltagande och 

besökarna för att de tagit sig tid att komma till hallen och heja på… och 

efter vad de sett, kanske anmäla sig till nästa års SPF-DM. 

Hans 

http://www.spf.se/spf/uploads/L4553/2015/Bowling/SPF%20H%C3%A5bo%20Bowling%20Resultatlista%20DM%202015.pdf

