
 
 

Bowlingsektionen 

 

 

Rapport från årets FB i bowling 11-12 okt 

 
Årets förbundsmästerskap i bowling 11-12 oktober arrangerades 

av Glanshammarbowlarna (SPF Seniorerna Glanshammar) i Strike 

& co hallen i Örebro. 

Denna bowlinghall har 24 banor, i Bålsta har vi 6 banor. 

Från vår förening deltog i år 8 spelare och det glädjande för mig 

var att 4 av dessa deltog för första gången i denna typ av 

arrangemang. 

I god tid innan vår starttid kl 16 den 11 okt samlades vi för en 

gemensam fika i hallen, samtidigt som vi kunde kolla in hur det 

gick för spelarna i omgången innan vår. 

 

 

 



Innan det var dags för ”testa-banorna-tiden på 5 min” blev det 

uppställning för det obligatoriska gruppfotot 

 

 
 

 

Och sedan var det bara att invänta starten.. 

 

 



Vi hade blivit tilldelade banorna 1-4, som startbanor, så våra 

trogna supportrar bänkade sig bakom dessa banor i god tid innan.  

 

 
 
 

I denna typ av tävling spelar man 6 serier utan handicap. 

Herrarna och damerna är indelade i 5 åldersklasser. 

Förutom att vi spelade individuellt hade vi anmält 4 2-mannalag. 

 

Vid samtal med tävlingsansvarige Thorsten H undrade jag varför 

det var så få deltagare från SPF-föreningarna i närområdet… 

”Vi är inte tillräckligt bra” fick han som svar från de flesta… 

 

 
 

Jag är glad att jag fick ihop 8 spelare, varav 4 ”debutanter”. 



Totalt var vi drygt 210 SPF:are från ett 35-tal olika föreningar 

från Sundsvall i norr till Ystad i söder som deltog i detta  

mästerskap.  

Föreningen Freja från Sundsvall kom med hela 22 spelare..  

 

Vi tre i ledningsgruppen tycker att det är lärorikt att deltaga i 

dessa tävlingar, samtidigt som vi genom vårt deltagande visar att 

föreningen SPF Seniorerna Håbo ”finns på kartan”.   

 

Spelet gick väl så där, några var nöjda med sitt resultat och 

andra vet att de kan bättre… som alltid.. 

Vi var i alla fall där, spelade efter bästa förmåga och tyckte att 

det var jätteroligt, samt träffade även i år spelare som deltagit 

i mästerskapet, som vår förening arrangerade i Bålsta år 2011. 

 

Nästa år kommer FB att spelas i Falun någon gång i oktober. 

 

Efter ombyte till civila kläder och ett besök i cafeterian/baren 

var det så dags för hemresan i mörkret till Bålsta. 

 

Här kommer en länk till resultatlistorna 

 

https://www.svenskalag.se/glanshammarsbowlarna/sida/50088/spf

-masterskapet-2017  
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