
 

Bowlingsektionen 

 

 

Rapport från bowlingavslutningen den 19 dec  
 
Tisdagen den 19 dec hade SPF-bowlarna säsongsavslutning i 

Bowlroom. 

36 spelare hade anmält sig till den traditionella ”skojtävlingen”. 

Det innebär 18 av mig ihoplottade par som spelar 4 serier var. 

I serie 1 o 2 spelar man vartannat slag och i serie 3 o 4 spelar 

man varannan ruta. 
 

Vinnarna är paret med högst totalpoäng efter 4 serier. 
 

Bowlroom har 6 banor vilket innebar att vi spelade 3 fulla 

omgångar, med 12 spelare/6 lag i varje. Start kl 9.45. 

 

 

 
   

Alltid intressant att se vad medspelaren åstadkom i senaste 

slaget. 



Har man spelat färdigt kan man kolla hur det går för spelande 

”motståndarpar” o emellanåt tid för lite ”småprat”. 

 

 

 

  

 
 
Efter avslut av omgång 3 så satte vi oss till bords för att äta 

varsin landgång. Dessa hade vi beställt från köket på Skeppet.  

 

  Smakade mycket bra. 



 
 

 
 

Sedan var det dags att förse vinnarparen i Skojtävlingen med 

priser i form av trisslotter. 

Tyvärr fanns ingen bakom kameran vid ”prisceremonin”. 
 

”Prispallen” denna gång bestod av följande par: 
 

1. Ann-Mari Lyhagen / Bror Wahlström  659 p 

2. Tord Wikberg / Mona Svensson  647 p 

3. Olle Samson / Ingegerd Engström-Ek 638 p 

 

Stort GRATTIS till er !!! 



 
I samband med höstavslutningen delas priserna ut till de tre 

första i resp. klass i årets KM, som spelades den 21 nov. 

 

Så här såg prisbordet ut 

 

 

 

 
Klubbmästarinna i år blev Ann-Mari Lyhagen (596p), tätt följd av 

Ingegerd Engström-Ek (581p) och Gerd Abrahamsson (570p) 

 

 
     Ingegerd     Ann-Mari     Gerd 

 



Klubbmästare i år blev Ronny Svensson (772p) och en bit efter 

kom Roland Svensson (722p) o Hans Renner (708p) 
 

 
           Roland         Ronny         Hans  
 

Stort GRATTIS till er alla 6 !!! 
 

Innan jag fick tacka alla för denna säsong, så fick vi tre i 

ledningsgruppen och Maria i hallen mottaga varsin jättefin 

julgrupp och jag fick även en vinflaska, som tack för vårt arbete 

med att hålla verksamheten i gång. 

 

Innan hemgång tackade 

jag för blomgruppen o 

vinet (det värmer 

inombords) och lovade 

samtidigt att fortsätta 

även nästa säsong. 

Önskade samtidigt alla 

en God Jul och ett  

Gott Nytt År. 

 

 
Hans Renner Text o foto 
 


