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2019-12-28 

Rapport från bowlingavslutningen 17 dec i Bowlroom 

Tisdagen den 17 dec var bowlingsektionens medlemmar inbjudna till höstsäsongens 
avslutning med skojtävling, äta smörgåstårta och prisutdelningar.                                             
Till den traditionella skojtävlingen hade 34 spelare anmält sig och detta innebar att 17 av mig 
ihoplottade par, som spelar 4 serier var placerades in i 3 omgångar… 6 par per omgång.          
I serie 1 o 2 spelar man vartannat slag och i serie 3 o 4 spelar man varannan ruta.       
Vinnarna är paret med högst totalpoäng efter 4 serier. 

Omgång 1 kom igång planenligt kl 10.00. 

Har man spelat färdig kan man ju kolla hur det går för de spelande ”motståndarparen”, ta en 
kopp kaffe och umgås. 
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Efter avslut av omgång 3 var det så dags att förse sig med en stor bit smörgåstårta och sätta 
sig till bords. 

 

 

Så här såg prisbordet ut inför väntande prisutdelningar 

 

    Årets Man/dam            Till ”prispallen” i skojtävlingen o 2 tröstpriser                Till ”prispallen” i årets KM (herrar o damer)     

 

Efter det att alla närvarande ätit färdigt av den jättegoda smörgåstårtan och försett sig med 
en kopp kaffe, var det så dags för ett antal prisutdelningar. 
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Jag började med att dela ut priser till de tre första paren i skojtävlingen 

 

         Ulf L/Lisbeth K  639 p            Ingegerd E-E/Ronny S  667 p        Bror W/Ronnie L  620 p 

 

I januari på vårt årsmöte bestämdes att jag skulle samla ihop de enskilda resultaten från årets sex 
partävlingar och skapa en summa av de fyra högsta resultaten per spelare.                                           
Den dam/man som fått ihop högsta slutsumman skulle förses med varsitt pris från Sture Erikssons 
prissamling, som Göran Eriksson lämnat till mig efter faderns död... Tack för denna tanke Göran.                                    
Återanvändning är ju ett populärt begrepp nu för tiden!!! 

Ronny S med sina 3118 p och Ann-Mari L 
med sina 2478 p blev bowlingsektionens 
första mottagare av de nyinstiftade priserna 
”Årets man” resp ”Årets Dam”. 

Stort GRATTIS till er båda !! 
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Efter detta återstod det bara för mig att dela ut priserna till de tre bäst placerade spelarna i dam- 
resp. herrklassen vid årets klubbmästerskap (KM), som spelades 17 nov. 

 

  2:a     Ann-Mari L  605p                      1:a    Mona S   631p                       3:a   Gerd A   594p 

 

 

         3:a   Ronny S   708p                     1:a   Bo D   735p                          2:a   Christer O   733p 

Stort GRATTIS till er alla 6 !!!! 
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Innan jag fick tacka alla för denna säsong, så fick vi tre i ledningsgruppen mottaga varsin jättefin 
julgrupp och jag fick även ”något gott att dricka”, som tack för vårt arbete med att hålla sektionens 
verksamhet igång. 

 
  Ann-Mari L                                         Bo D   Hans R       

Innan hemgång tackade jag å ledningsgruppens vägnar för den fina blomgruppen var o en av oss tre 
erhållit och sedan ett tack från min sida för ”mina flaskor”.                                                                           
Vi lovade alla tre att fortsätta i ledningsgruppen även nästa år…. 

Önskade samtidigt alla en God Jul och Ett Gott Nytt År 

 

Hans Renner  Text o foto 

 

 

PS  Skulle du vilja testa att provspela bowling, för att se om det passar dig…. 
Kontakta någon av oss: 

Bo Danielsson 076-7107172 Hans Renner 070-7503237 

Vi tränar i Bowlroom varje tisdag och säsongen 2020 startar 7 jan 

 

        

 


