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Rapport från bowlingavslutningen den 3 juni vid Kvarnkojan 

Då vår inplanerade bowlingavslutning den 18 maj i Bowlroom fick ställas in även i år på 

grund av Corona-restriktionerna, så undersökte jag intresset hos våra spelare om att 

upprepa förra årets succé med en avslutning uppe vid Kvarnkojan. 

Efter ett stort antal positiva svar bjöd jag in intresserade medlemmar plus deras respektive 

till avslutning vid Kvarnkojan kl 10.30 den 3 juni med förbehållet att träffen skulle ställas in 

vid otjänligt väder. Solsken från klarblå himmel i år igen…. Perfekt… 

I god tid före kl 10.30 fixade Bo till tipspromenaden och jag gjorde i ordning platsen för 

pilkastningstävlingen. Sedan var det dags att fixa till grillplatsen. 

 

 

I en jämn ström anlände våra deltagare och då vi var ”ensamma aktörer” vid Kvarnkojan 

denna dag, så var det inga problem med att placera ut de medhavda campingstolarna.   

Totalt kom 27 deltagare.                                                                                                                      

Jag hälsade alla välkomna och liknade de första minuterna med de ”många hejsan, trevligt 

att se dig/er..hur mår du..” med ”ett koutsläpp för pensionärer”, dvs den stora glädjen att få 

lämna det instängda livet och äntligen få träffas ute i det gröna. 
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Efter det att Bo förklarat var han placerat de 10 frågorna och ”utslagsfrågan” så skickades 

deltagarna iväg  

 

 

En av våra medlemmar överraskade oss med ”en spelram med 4 poängrutor” som han 

snickrat ihop kvällen innan. Varje deltagare fick 5 golfbollar att kasta och samla ihop poäng.  

Efter avklarad tipsrunda fick Bo rätta de inlämnade svaren och deltagarna fortsätta tävlandet 

med att ställa sig i kön till pilkastningen och i kön till det nytillkomna ”Ralfspelet”. 
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I ”Ralfspelet” gick vinsten till Birgitta R efter omspel, då 4 deltagare hade fått ihop 30 p ! 

                 

Efter sammanställning av resultaten från tipsrundan resp. pilkastningen delade Bo ut priser 

från Sparbanken till resp. vinnare.                                                                                                       

Vinnarna i tipspromenaden fick mottaga varsin resenecessär 

 

            Irene G bästa kvinna                                  Ronnie L bäste herre      
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Vinnarna i pilkastningen fick mottaga varsin termos 

 

               Gerd A bästa kvinna                                           Ralf T bäste herre  

 

Innan det var dags för intag av medhavd mat och dryck redovisade Bo de rätta svaren för 

frågorna i tipspromenaden. 
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Strax innan hemgången närmade sig blev vi tre i ledningsgruppen framkallade av Leif R, som 

i sin ryggsäck (förra årets tipspromenadvinst) förvarat tre guldfärgade presentpåsar.           

Han tackade å alla medlemmars vägnar för denna säsong och överlämnade en påse till var 

och en av oss. 

 
Foto Leif A                                  Foto Leif A 

Jag tackade för denna present och för den trevliga avslutningen, som blivit så lyckad dels 

tack vare det fina vädret men framförallt för den positiva inställning alla deltagare visat. 

Avslutade med att önska alla en trevlig sommar och en önskan om att läget blivit sådant att 

vi alla kan spela bowling till hösten igen.  

 

Text o foton Hans Renner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


