
  
 

 

Rapport från bowlingavslutningen den 15 maj 
 
Efter sexton tisdagsträningar så var det äntligen dags för att 

avsluta vårsäsongen 2018, med den traditionella ”Skojtävlingen” 

med efterföljande ”fika+fralla” och prisutdelningar, denna tisdag 

den 15 maj med ljuvligt sommarväder.  

 

32 av våra medlemmar hade möjlighet att deltaga i denna dag.  

Detta innebar 2 ”fulla omgångar” med 6 par i varje och en tredje 

omgång med 4 par. 

 

I samband med betalningen hos Maria i receptionen, så fick man 

välja ”en bricka” med ett nummer på undersidan som visar vilken 

bana man skulle spela på, plus vilken annan spelare som tagit 

samma nummer och som man därför bildar par med. 

 

 
 
 

Totalt spelar varje par 4 serier, där man spelar varannat slag i 

serie 1 o 2 och varannan ruta i serie 3 o 4. 



Första start kom igång precis som planerat kl 9.45. 

Några morgonpigga som väntar på att få spela i senare omgång 

och under tiden kollar hur det går för spelarna i omgång 1. 

 

  
 

Efter det att man spelat klart ”sina 4 serier” smakade det gott 

med en kopp kaffe o en fralla, samtidigt som man kollade hur det 

gick för spelarna på de sex banorna. 

 

 
 

 

Efter det att sista omgången spelats klart och alla spelare 

lämnat omklädningsrummen och intagit sina platser så var det 

dags för ett par prisutdelningar. 



Prispallen i Skojtävlingen utgjordes av dessa tre par 
 

1. Leif Ardanius/Leif Lindberg   682 p 

2. Roland Arvidsson/Kurt Tidhult  651 p 

3. Bo Danielsson/Ulla-Britta Tidhult 623 p 

 

 
   Kurt           Roland             Leif A          Leif L       Ulla-Britta           Bo 

 

De traditionella trisslotterna 

hade denna dag bytts ut mot 

något ”att läska sig med” i 

sommarvärmen. 

 

 

 

 

 

Förutom de tre vinnarparen så erhöll två av de återstående paren 

genom lottdragning varsin liten flaska. 

 
 

 

Tisdagen den 13 mars så spelade vi 

”Årsdagstävlingen”, som gäller 

inteckningar i våra 2 vandringspriser 

 



Av tradition så delas dessa båda priser ut i samband med 

avslutningen av vårsäsongen. 

 

 
 

Till nästa års tävling kommer dessa båda priser finnas hemma hos 

Mona o Ronny Svensson, då Mona segrade i damklassen på fina 

663 p och Ronny segrade i herrklassen på finfina 764 p. 

 

Stort GRATTIS till er båda !! 
 

Jag avslutade denna sammankomst med att tacka alla för denna 

säsong och tackade samtidigt för den fina vinflaskan jag erhållit 

och hälsade samtliga välkomna till höstsäsongen med planerad 

start tisdagen den 14 aug.  

 

Hans Renner  (text o foto)  

 

 

Är du som läst detta sugen på att börja spela 

bowling, så hör av dig till mig (0707503237) 

eller Bosse D (0767107172). 


