
 

Bowlingsektionen 

 

Rapport från Uppsala läns SPF-DM i bowling  

 
Onsdagen den 26 oktober var speldatum för DM för SPF-bowlare 

tillhörande Uppsala län. 

Som så många år tidigare arrangerades denna tävling i Bowlroom av 

vår förening. 

Tävlingsledaren Bo Danielsson hade lyckats locka 36 spelare att 

deltaga i år, av vilka vår förening bidrog med hela 25 st.  

  

 

Våra spelare i första omgången 

 

 
 
Våra spelare i andra omgången 

 

 
 



 

 
Vårt ”spelarpar” i sista omgången 

 

 

 

 

 

36 anmälda spelare innebar 3 fulla 

omgångar. 

Bosse hälsade kl 9.15 de morgon-

pigga spelarna i Omg 1 välkomna till 

årets DM och informerade om att vi 

spelar 4 serier med flytt en bana åt 

höger efter varje färdigspelad 

serie. 65 år i år 0 i Hcp, 66 år i år 1 i Hcp/serie osv… 

 

Spelet följdes med stort intresse av vissa… 

 
 

Omgång 3 med start kl 12.45 var främst reserverad för spelare från 

de fyra externa föreningarna. 

 

 

Vid 14.30-tiden var det så dags att dela ut priser till de 3 bästa 

spelarna i dam- resp. herrklassen. Bo D. hade kompletterat de 

sedvanliga medaljerna med böcker och Twistpåsar skänkta av 

bröderna Jexell. Tackar dessa båda för denna fina gest. 

 

 



I damklassen vann även i år Elsie Gelin Örsundet. 

 

De tre första platserna belades av: 

1 Elsie Gelin, Örsundet, 641 p 

2 Ann-Mari Lyhagen, Håbo, 598 p 

3 Ingegerd Engström-Ek, Håbo, 580 p 

 

 
         Ann-Marie               Elsie                 Ingegerd 

 

Herrklassen vanns av vår tävlingsledare Bo D. !! 

 

De tre herrarna högst upp i prislistan blev: 

1 Bo Danielsson, Håbo, 755 p 

2 Christer Olander, Håbo, 729 p 

3 Leif Ardanius, Håbo, 710 p 

 



  
            Christer                        Bo                           Leif 

 

5 av 6 pallplatser till ”våra duktiga spelare” !! 

 

Stort GRATTIS till er alla sex !!! 

 

Här finns hela resultatlistan. 

 

Efter avslutad prisutdelning återstod bara för mig att tacka alla 

deltagare för sina insatser, publiken för sitt engagemang, Bo D för 

ett bra arrangemang och ”vår Maria i hallen” för goda mackor och 

gott kaffe och att vi slapp tekniska problem. 

 
/ Hans Renner, text o bilder    

http://www.spf.se/spf/uploads/L4553/Bowling/2016/SPF%20H%C3%A5bo%20Bowling%20Resultat%20DM%202016%20(1).pdf

