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Rapport från årets FM i bowling i Visby 

Årets förbundsmästerskap i bowling 9 – 10 oktober arrangerades av SPF Seniorerna 

Höstglöd i bowlinghallen Uncle Joès i Visby. 

Vid banketten i Falun 2018 fick vi en inbjudan till FM 2019 i Visby. Bra paketpris för 

färja tur/retur och boende 1-3 nätter på Hotell Scandic Visby inkl. frukost.  

Under min intresseförfrågan i mars anmälde sig 4 av våra spelare. I år fick detta FM 

konkurrens av andra arrangemang i september o oktober, som lockade en del av 

våra spelare …   bl.a SPF Seniorerna Håbo’s resa till Kroatien och resorna till 

Provence i Sparbankens regi… 

Paketet med 3 övernattningar ”innebar en höstlig lillsemester” med möjlighet att 

besöka delar av Gotland, som man ej besökt tidigare… och detta utan att behöva 

trängas med en massa andra turister…. Bilder från onsdagsutflykten upp till Fårö. 

 
Blå Lagunen                                      Raukar på Fårö… 

 
Ägaren till Creperie Tati hade en hel del att berätta… Ambulansen från Kalifornien var tyvärr ej till salu!! 
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Torsdag morgon kl 9.00 var tiden för vår start i Uncle Joès bowlinghall.                  

Efter att vi förbrukat våra provrutor var det dags för det obligatoriska gruppfotot. 

 

I denna typ av tävling spelar man 6 serier utan handicap. Herrarna och damerna är 

indelade i 5 åldersklasser, där klass 1 består av spelare födda 1943 eller tidigare och 

klass 2 av spelare födda 1944-1948 osv. Förutom att vi spelade individuellt så hade 

vi anmält 2 st 2-mannalag. 

Totalt deltog 145 bowlare från Eslöv i söder till Sundsvall i norr i detta mästerskap,att 

jämföra med drygt 210 st i Örebro 2017 och nästan 180 st i Falun 2018….               

Båtresan till Visby kanske avskräckte många… 

I år fick vi spela 3 serier i ”den gamla delen av hallen” och 3 serier i ”den nya delen”. 

Spelet gick väl så där.. ett par var nöjda med sitt resultat och andra vet att de kan 

bättre… som det brukar vara…Vi var i alla fall där och spelade efter bästa förmåga 

och tyckte det var jätteroligt, samtidigt som vi genom vårt deltagande visar att SPF 

Seniorerna Håbo ”finns på kartan”.  (Resultatlistan finns på vår hemsida)                                                                           

Vi träffade även i år spelare som deltagit i Riksmästerskapet som vår förening 2011  

arrangerade i Bowlroom med endast 6 banor… drygt 125 bowlare under 3 dagar.. 

                                                                               
Bra med stöttning från några av våra Sundsvalls- o Järvsö-bekanta från 2011 



Efter två intensiva och spännande dagar avslutades årets förbundsmästerskap med 

en bankett på JoDa bar&kök, där vi 145 bowlare bjöds på god buffé, underhållning 

och till kaffet en liten bit saffranspannkaka med salmbärssylt o grädde. 

 
 

Prisutdelare var Britt Ohlsson distriktsordförande tillsammans med Lisbeth 

Stenström från SPF Höstglöd, som varit mästerskapets huvudkontakt/drivkraft. 

Lisbeth kunde inte presentera var ”nästa års FM i bowling” kommer att hållas…. 

kandidat/er saknades…  

Efter detta besked återstod bara att ta farväl av alla trevliga vänner/bekanta och 

promenera hem till hotellet. 

Fredagen fm ägnades bl.a åt att vandra runt hela Visby ringmur… ingen trängsel… 

 
 

Efter en lugn båttur anlände vi till Nynäshamn vid 19-tiden, där vi möttes av ett 

fruktansvärt skyfall, som turligt nog upphörde efter ca 5 km… 

Text Hans Renner ; Bilder Hans Renner, Kerstin Träskböle 

 

 

 


