
 
 Bowling  

Rapport från säsongsavslutningen 2015-12-15  
Tredje tisdagen i december samlades 36 av våra medlemmar till vår 

avslutning, som traditionsenligt startade med en skojtävling och sedan 

avslutades med förtäring bestående av en god julsmörgås plus dryck 

och därefter prisutdelningar.  

  

Olyckligtvis sammanföll denna dag i år med ”julbordsresan med M/S 

Rosella för vår förenings funktionärer” som tack för sina insatser 

under året. Det visade sig att nio av våra medlemmar, som förutom att 

spela bowling även engagerat sig i andra aktiviteter och därför fått en 

inbjudan till denna resa, tackat JA till detta arrangemang istället. 

Strax före kl. 10 startade första omgången av skojtävlingen, med tolv 

spelare som med lottens hjälp bildade sex par.  

I första och andra serien slår man vartannat slag och i serie tre och 

fyra spelar man varannan ruta.  

  

Efter avslutad insats måsta man ju kolla hur det går för ”konkur-

renterna” i nästa omgång.  



När de tre omgångarna färdigspelats var det dags att äta den av ”vår 

Maria i Bowlroom” skapade julsmörgåsen tillsammans med den dryck 

man fick hämta i ”baren”.  

  

 

  

Efter det att vi avnjutit den goda smörgåsen, så var det dags för 

prisutdelningen avseende dagens Skojtävling.  

  

  
I mitten vinnande paret Göran N/Hans H och till höger paret på 2:a plats Leif 

C/Anette L och till vänster Tord W/Ingegerd E på plats 3.  
  

Priserna består som alltid av trisslotter.  Stort GRATTIS!!  

  

Här finns den kompletta resultatlistan.  

https://medlem.foreningssupport.se/spf/uploads/L4553/2015/Shuffleboard/SPF%20H%C3%A5bo%20Bowling%20Resultat%20Skojt%C3%A4vlingen%2015%20dec%202015%20(1).pdf


 I samband med avslutning av höstsäsongen så delar vi också ut 

priserna till våra klubbmästare, som utsågs vid ordinarie 

tisdagsträningen den 17 november.  

Det visade sig att bana 5 i 1:a omgången var en lyckobana. Båda vinnarna 

spelade tillsammans på denna bana då.  

  

 
Förutom de sedvanliga plaketterna erhöll pristagarna en flaska 

mousserande att fira framgången med.  

  

Stort GRATTIS till er alla !!!!   

  

Här finns den kompletta resultatlistan.  

  
  
  
I  mitten  årets  kvinnliga  
klubbmästare Carola R ,   till  
Vänster 

Ingegerd E 

-  
plats och till vänster 3:dje  
pristagaren Ingegerd E .   
  
  
  
  

  
  
  
  
I mitten årets manlige  
klubbmästare Christer   
O ,   till vänster Leif C på  
2:a plats och till höger  
Göran N på 3:e plats 

    
  

I mitten årets kvinnliga 

klubbmästare Carola R, till 

vänster Ingegerd E på 2:a 

plats och till höger Ann-Mari 

L på 3:e plats 

https://medlem.foreningssupport.se/spf/uploads/L4553/2015/Bowling/SPF%20H%C3%A5bo%20Bowling%20Resultat%20KM%202015.pdf


Innan det var dags att skiljas åt så fick vi i ledningsgruppen av Carola 

mottaga en present från våra medlemmar som tack för utfört arbete 

under året.  Bo D. saknas då - han ju var på M/S Rosella.  

  

 

  

Detta initiativ tackar jag/vi för.  

Det ger oss en extra sporre att fortsätta vårt arbete i denna grupp av 

positiva bowlingspelande medlemmar.  

Avslutningsvis tackade jag för en trevlig samvaro och önskade alla God 

Jul och Gott Nytt År och meddelade att nästa säsong startar den 

12 januari  

 

  
/Hans   


