
  
 

 

Rapport från bowlingavslutningen den 16 maj 
 

Efter sjutton tisdagsträningar så var det äntligen dags 

för att avsluta vårsäsongen 2017, med den traditionella 

”Skojtävlingen” med efterföljande ”fika+fralla” och 

prisutdelningar, denna tisdag den 16 maj. 

36 av våra medlemmar hade möjlighet att deltaga i denna 

skojtävling, vilket innebar 3 fulla omgångar med 6 av mig 

ihoplottade par i varje omgång.  

Totalt spelar varje par 4 serier, där man spelar varannat 

slag i serie 1 o 2 och varannan ruta i serie 3 o 4. 

Första start kom igång precis som planerat kl 9.45. 

Som alltid trevlig stämning både på banorna och bland 

oss som tittar/hejar på. 

 

 

 



 
Så här glad blev en av 

vårens 3 nytillkomna 

medlemmar över sin första 

Strike i tävlingen… 

Trevligt med spelare som 

visar sin spontanglädje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Så fort ”vår Maria i Bowlroom” var klar med frallorna,  

var det dags att köa för en kopp kaffe o en fralla. 

 

 
 

 

Efter att sista omgången avslutats så var det dags för 

ett par prisutdelningar. 



Tisdagen den 14 mars så spelade vi ”Årsdagstävlingen”, 

som gäller inteckningar i våra två fina vandringspriser. 

 

 
 

I år blev Ingegerd Engström-Ek segrare i damklassen 

med fina 635 p o Roland Arvidsson segrare i herrklassen 

med hyfsade 699 p.  

Av tradition så delas dessa båda priser ut i samband med 

avslutningen av vårsäsongen. 

 

 
Stort GRATTIS till er båda och förvalta dessa priser väl 

till nästa års tävling. 



 

Efter sammanställningen av resultatet från skojtävlingen 

så var det dags för prisutdelningen. 

 

Prispallen i Skojtävlingen utgjordes av dessa tre par 

 

1. Leif Ardanius/Peter Hiersemann  628 p 

2. Nils-Göran Johansson/Lisbeth Karlsson 620 p 

3. Tord Wikberg/Rune Noring  611 p 

 

 

 
   Peter       Leif   Nils-Göran  Lisbeth    Tord 

 

Rune hade inte möjlighet att ställa upp på prisfotot 

 

Av tradition delas trisslotter ut till vinnarparen och till 

ytterligare två av ”de andra återstående paren”. 

 

Jag avslutade denna sammankomst med att tacka alla för 

denna säsong och hälsade samtliga välkomna till 

höstsäsongen med planerad start den 15 aug. 

 

Hans Renner  (text o foto)  

 


