
SPF Seniorerna Håbo 
BowlingNytt    2014-12-16  –  2015-01-27 
 
Här kommer ett reportage om vad vi bowlare hade som 2014-års sista aktivitet 

i bowlinghallen, samt från vårt årsmöte den 27 januari. 
 

Tisdagen den 16 dec hade våra SPF-bowlare avslutning i Bowlroom. 36 spelare 

hade anmält sig till den traditionella Skojtävlingen, som innebär att två av Hans 

R ihoplottade spelare bildar ett lag och att man i serie 1 o 2 spelar vartannat 

slag och i serie 3 o 4 spelar var- annan ruta. Målsättningen är att få ihop så 

jämna par som möjligt. 

Resultatlistan visar att det skiljde endast 55 p mellan vinnarparet och paret på 

tionde plats… en mycket bra lottning med andra ord. 

Som alltid följs spelarnas insatser av en engagerad publik  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Och sedan kan det vara 

trevligt att samtala med 

dagens partner, som man ej 

träffat tidigare (Nick o Ulf 

tränar i olika grupper). 

Skojtävlingen bidrar till att 

skapa en familjär stämning. 

 



Vinnande lag denna dag med 578 poäng, bestod av paret 

Allan Wahlberg - Lisbeth Karlsson.   

Stort GRATTIS till er båda! 

Som vanligt delades trisslotter ut till de 3 första paren 

plus till tre av de övriga paren genom ”lottdragning”.  

Här finns fullständig resultatlista. 

 

 

 

 

Innan vi satte oss till bords för att inmundiga varsin stor bit av den goda 

smörgåstårtan så delade vi ut priser till 2014-års klubbmästare. Bo D. hade 

fixat ett ”prisbord med både goda drycker och plaketter” 

 

 

  

 

 

 

  

Klubbmästarinna blev Ann-

Mari Lyhagen med Ingegerd 

Engström-Ek på andraplats 

och Margit Nilsson på en 

bronsplats. 

Från vänster Ann-Mari, Margit, Ingegerd 

http://www.spfpension.se/spf/uploads/L4553/2014/Bowling/SPF%20Bowling%20resultat%20Skojt%C3%A4vlingen%2016%20dec%202014.pdf


Klubbmästare blev Bo Danielsson med Roland Arvidsson på andra plats och 

Ronny Svensson på en bronsplats. Från vänster Ronny, Roland, Bo. 

 

Stort GRATTIS till er alla sex för era insatser. 
 

Här finns fullständig resultatlista. 

 

Bo D o Hans R fick mottaga varsin julgrupp som tack för allt arbete.  

En fin gest av deltagande medlemmar som uppskattades av de båda. 

 

 

Sammankomsten 

avslutades med en stor 

bit smörgåstårta med 

dryck plus en kopp kaffe 

med pepparkakor. 

 

 

 

 

http://www.spfpension.se/spf/uploads/L4553/2014/Bowling/SPF%20H%C3%A5bo%20Bowling%20resultat%20KM-2014.pdf


 
 

Innan hemgång till jul- och nyårsfirande, så hälsades alla hjärtligt välkomna till 

2015-års första träning den 13 januari. 

 

Den 27 januari inbjöds alla våra medlemmar till vårt årsmöte, som liksom 

tidigare år föregicks av ”den traditionsenliga skojtävlingen”. 

36 anmälda spelare lottades ihop i 18 på papperet jämnstarka lag. 

Efter tre fulla omgångar och drygt 2,5 tim speltid totalt samlades spelare o 

övriga besökande medlemmar till en gemensam fika, under vilken prisutdelningen 

förrättades. 

Vinnande par på 644 p bestod av Olla Samson o Leif Roms och på de två 

följande platserna kom Roland Arvidsson/Leif Coster (617 p) och Ann-Mari 

Lyhagen/Lennart Carlsson(605 p).   

Här finns fullständig resultatlista. 

 

Bakre raden från vänster: 

Leif C, Roland, Leif R 

Ann-Mari o Lennart 

 

Främre raden: Olle 

 

Stort GRATTIS till er 

alla!  

 

https://medlem.foreningssupport.se/spf/uploads/L4553/2015/Bowling/SPF%20Bowling%20resultat%20Skojt%C3%A4vlingen%2027%20jan%202015%20V2.pdf


Under efterföljande årsmöte fanns inget att anmärka på mot kassörens 

ekonomiska redogörelse och ledningsgruppen gavs därför ansvarsfrihet. 

 

Valberedningens ordförande Ove Lådö, föreslog omval av ordförande Hans 

Renner och kassör Ulla-Britta Tidhult med följande finurliga vers: 

 

 

Hittar vi nån bättre boss 

Än den Hans som leder oss 

Han är med och stöder alla 

Så att våra käglor falla 

 

Någon ny som sköter pungen 

Som ej missar slant med kungen 

Kan nån bättre – än idag 

Det tror faktisk inte jag 

 

Valberedningen ska nu råda 

Omval föreslås för båda 
 

 

Båda tackade ja till ytterligare två år. 

Nygamle ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter mötet 

avslutat. 

 

/Hans R 


