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Info om våra bowlingaktiviteter under coronapandemin 

Efter folkhälsomyndighetens rekommendationer/restriktioner avseende vårt förhållningssätt 

till pandemin i början på mars beslöt vi inom bowlingsektionen att ställa in våra träningar 

helt från och med 17 mars. Sedan meddelade jag Håkan i bowlinghallen att våra 4 lag i 

måndags- o tisdagsligan inte kommer att spela några fler matcher denna säsong.                

Efter drygt en månad utan bowlingspel träffade jag Håkan och undrade hur läget var i hallen. 

Enligt honom i princip ”helt dött” och han var positiv till mitt förslag, om att jag skulle kolla 

om det fanns intresse bland våra spelare att träna max 6 st per omgång, 1 spelare per bana 

eller 2 spelare på varannan bana. Jag fick 8 positiva svar, vilket innebar spel i 2 grupper.  

Då vår ordinarie avslutning i bowlinghallen den 12 maj ej skulle gå att genomföra, bestämdes 

efter positiva svar från våra medlemmar, att hålla denna sammankomst uppe vid Granåsen 

den 26 maj. Det vackra vädret o våra positiva deltagare hjälpte till, att detta blev en lyckad 

avslutning av vårsäsongen. Nu väntade ett långt sommarlov med en mängd restriktioner. 

 

 
 

I början på mars anmälde jag 11 av våra medlemmar till bowlingspel i Eckerölinjens Samspel 

en tävling för seniorer från Uppsala o Stockholms län, som skulle gå av stapeln 27-28 maj i 

Mariehamn. På grund av covid-19, så flyttade ansvariga på Eckerölinjen fram denna tävling 

till 31/8. I början på juli fick jag det tråkiga men väntade beskedet om att tävlingen ställts in. 

I slutet av maj anmälde jag 8 av våra medlemmar till riksmästerskapet i Tibro 20-22/10, efter 

det att jag hittat inbjudan till denna tävling på SPF’s hemsida. Fick under samtal med tävlings 

ansvarig veta att tävlingen skulle flyttas till år 2021, om man ej kunde följa folkhälsomyndig- 

hetens rekommendationer. I slutet på augusti fick jag det förväntade meddelandet om att 

riksmästerskapet flyttats till år 2021. 

Våra matcher mot PRO Håbo och höstens match mot våra bowlingvänner i Mariehamn har 

ställts in på grund av coronapandemin. Bara att hoppas på ett bättre nästa år. 
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Vid höstsäsongens start den 11 aug var 10 av våra 45 medlemmar intresserade av att spela, 

vilket innebar spel i 2 grupper. Våra ”10 golfare” hade meddelat att de inte  tänkte komma 

till bowlingträningen förrän i mitten på sep/början på okt. Då övergick vi till spel i 3 grupper. 

Drygt hälften av våra medlemmar kommer att återta träningen först efter det att vi helt o 

hållet blivit av med coronapandemin. 

Vi som spelar följer restriktionerna om att hålla avstånd, ha god handhygien och inte komma 

till träningen vid minsta symtom (retningar i halsen, hosta, snuvig etc… )                                   

Vi tar inte en bricka för att paras ihop med någon, utan ”våra par” spelar på samma bana och 

vi andra spelar med ”samma partner som tidigare”.                                                                  

Innan vi kommit till hallen har Håkan desinficerat platserna vid banorna, disken i receptionen 

o bord o stolar. Vid ingång till omklädningsrummen o på disken innan utgången finns flaskor 

att ”sprita händerna med”. 

 

 
 

I varje grupp så finns det minst en ytterbana ”med en tom bana bredvid”, att användas av 

den/de som känner sig tryggare med detta. 
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Med ett bra rörelseschema, inte gå fram till sitt klot förrän det är fritt fram och inte ta 

varandra i hand vid en strike och som avslutning sprita händerna innan hemgång, så känner i 

alla fall jag mig trygg. Trevligt att kunna träffa sina bowlingvänner en gång per vecka. 
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Smakar gott med en kopp kaffe o en god fralla efter avslutad träning 

 

Text o foto   Hans Renner 


