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2019-10-31 

 

Rapport från Uppsala läns SPF-DM i bowling 

Onsdagen den 30 oktober var speldatum för DM för SPF-bowlare tillhörande Uppsala 

län. För 7:e året i rad arrangerades denna tävling i Bowlroom av vår förening. 

Vår tävlingsledare Bo Danielsson hade genom gediget arbete lyckats locka 36 

spelare att deltaga i år, av vilka vår förening bidrog med hela 22 st.  

Innan de första startande anlänt gjorde Bo och Ann-Mari en sista genomgång av att 

allt var under kontroll och att det välfyllda ”prisbordet”, som Bo förutom de sedvanliga 

medaljerna hade kompletterat med böcker och Twistpåsar skänkta av bröderna 

Jexell, såg prydligt ut. Tackar bröderna för denna fina gest. Ann-Mari hade dessutom 

försett varje bok med ett broderat bokmärke med text ”om aktuell plats på prispallen”. 

 

 

Spelarna från SPF-Trögd anlände i 

god tid före första start kl 10. 
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36 anmälda spelare innebar 3 fulla omgångar. Bosse hälsade kl 10 de morgonpigga 

spelarna i Omg 1 välkomna till årets DM och informerade om att vi spelar 4 serier 

Europeiskt spel, dvs flytt en bana åt höger efter varje färdigspelad serie.                              

Åldershandicapet innebär att spelare som är 65 år i år har 0 i hcp, 66 år i år har 1 i 

hcp/serie osv… 

 

Spelarna i Omgång 1 

 

Innan start av omg 2 kunde Bo komplettera sin information med högsta resultat i 

första omgången… Gilberth hade fått ihop 795p.. Dagens vinnare ??? 

 

 

Spelarna i omgång 2 
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I omgång 2 lyckades vår ”senaste medlem” Owe S från Sala till slut få ihop hela 810p 

Skulle detta bli årets vinnare i herrklassen?? Elsie G fick ihop 688p.. Mycket bra..  

Spelarna i omg 3 informerades om vad som gällde för att nå prispallen i resp. klass. 

 

 

 

Göran Pilsäter från distriktet imponerades av den ”hjärtliga stämningen” på banorna 

trots att det är tävling… trevliga tillrop och handslagning efter varje strike o spärr… 

 

 

 

Efter att omgång 3 färdigspelats vid 15-tiden återstod bara att sammanställa 

resultatlistorna inför prisutdelningen. 
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I år fick damerna mottaga sina priser av vår ordförande Bo Lundgren. 

Som ni kan se i den kompletta resultatlistan, som finns på vår hemsida, så skiljde det 

endast 1 poäng mellan plats 3 och den ”försmädliga plats 4”…. 

 

Prispallen i damklassen 

1 Elsie Gelin, Örsundet, 688p                                                                                        

2 Ann-Mari Lyhagen, Håbo, 643p                                                                                     

3 Ingegerd Engström-Ek, Håbo, 601p 

 

 

                  Ann-Mari                                 Elsie                                       Ingegerd 

 

Stort GRATTIS till era alla tre!!! 

 

Även i år fick vi besök av Göran Pilström, ledamot i distriktets styrelse och ansvarig 

för den viktiga folkhälsan. Han fick äran att dela ut priserna i herrklassen. 

I herrklassen skiljde det endast 2 poäng mellan plats 3 och 4…                                 

Hela resultatlistan på vår hemsida. 
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Prispallen i herrklassen 

1 Owe Streger, Håbo, 810p                                                                                           

2 Gilberth Ericson, Trögd, 795p                                                                                     

3 Leif Carlsson, Håbo, 740p 

 

         

                        Gilberth                             Owe                                         Leif 

 

Stort GRATTIS till era alla tre!!! 

 

Bo D tackade alla närvarande/kvarvarande för en trevlig dag och Göran Pilsäter 

tackade ”vår förening” för ett väl genomfört arrangemang och meddelade att nästa år 

kanske det blir ett ”trendbrott”… möjligt att SPF-Björken kommer att arrangera DM… 

Ann-Mari, Bo och jag var jättenöjda med denna dag och innan hemgång tackade vi 

Håkan i hallen för gott kaffe o goda frallor och en tävling utan tekniska problem. 

 

Hans Renner Text och bilder 

  


