
 
 

Bowlingsektionen 

 

 

Rapport från bortamatchen mot MPF:arna 

 
Torsdagen den 27 sep kl 07.15 startade vår resa till Grisslehamn 

i två bilar, för att hinna med 10-färjan till våra bowlingvänner i 

Mariehamn för höstens bortamatch. 

Efter avgång intog vi våra förbokade platser i bufférestaurangen 

Bornholm, för den traditionella brunchen med dryck. 

Kan ju inte komma till matchen med tom mage…. 

 

 
 

 

Strax före kl 14 lokal tid anlände vi till bowlinghallen, där vi 

möttes av våra motståndare/vänner och ”våra 2 spelare” Leif R o 

Henry H, som åkt dagen innan. 

Efter de sedvanliga välkomstkramarna var det så dags att bege 

sig till omklädningrummen, för klädombyte o toalettbesök… 



Innan matchstart ställer våra spelare alltid upp sig framför vår 

entusiastiska hejarklack för den obligatoriska ”gruppbilden”  

 

  
 

 

 
 

 

Sedan letar var och en upp sin startbana. 

Då vi även denna gång ställde upp med endast 8 spelare, en full 

omgång, bestämdes att vi spelar 6 serier mot normalt 4 serier. 

Efter varje avslutad serie flyttar man en bana åt höger… från 

bana 8 till bana 1. 

Leif Ö, ordförande i MPF, fick vår laguppställning i god tid innan 

matchdag, för att kunna ”ställa upp med spelare” som inte är för 

överlägsna våra spelare. Roligare med någorlunda jämna matcher. 

 

Efter 2 testrutor vardera så sätter matchen igång. 

Matchen böljade fram och tillbaka, inför serie 6 hade vi en liten 

ledning, som vi dock inte kunde förvalta. 



Efter avslutad match visade anslagstavlan på vinst för MPF, dock 

med endast 71 poäng  6891-6820 !!!  

(Se detaljerna i den separata Resultatsammanställningen) 

 

Sammankomsten avslutades i cafeterian med att bästa kvinna och 

bäste herre i resp. lag fick ett pris. 

 

MPF:s pristagare 

blev äkta paret 

Brita o Eugen J, 

som fick mottaga 

varsin flaska vin. 

 

 

Våra pristagare 

Ann-Mari L o Bo D 

fick av Leif Ö 

mottaga skraplotter 

 

Efter avslutad prisutdelning fick jag informera de närvarande om 

att jag denna gång glömt Vandringspriset i Bowlroom i Bålsta….. 

Lovade att se till att en gravyrbricka med ”MPF HT-2017” sätts 

på priset innan matchen i Bålsta våren 2018. 

Avslutade med ett stort TACK för ett bra arrangemang o ett 

Välkommen till Bowlroom i Bålsta april/maj nästa år. 



 

Bokat rum denna gång på 

hotell Cikada. 

Efter en kort vila var det 

dags för en fördrink på 

vår terrass med utsikt 

mot restaurang Nautical, 

där vi bokat bord kl 19. 

 

 

 

 

 

Nautical var en positiv upplevelse för oss alla, jättebra service, 

mycket god mat med matchande drycker och en lugn miljö… 

 
Våra beställningar: 

 
Rysk kryddoxe på finsk 

innerfilé serveras med kall 

rysk kryddsås, honungsgurka, 

rödkål, princessbönor, 

vitlökssmör och råstekt potatis  

Grillad finsk oxfilé med rökt 

tomat, rödvins– 

schallottenlökssmör och sås 

Bordelaise 

Åländsk lammytterfilé med 

rödvinssky, tomat - 

örtvinaigrette, bondbönor, 

purjolökssmör och potatispuré 

smaksatt med rostad lök 

Gremolatabakad röding med 

inlagd grillad pumpa, kryddigt 

havskräftskum, morotspuré, 

råstekt blomkål och krispigt 

svartbröd 

 

Ingen gick från bordet 

med hungerkänsla! 

 

Efter en ”lång dag/kväll” var det dags för behövlig nattvila. 



 

 

Innan utcheckning från 

hotellet gav vi oss ut på 

en långpromenad  

 

 

 

 

 

På vägen till Eckerö 

gjorde vi en avstickare 

till ett krukmakeri, då vi 

hade gott om tid innan 

färjan skulle avgå. 

 

 

 

Efter en lugn resa mellan Eckerö o Grisslehamn var det dags att 

tacka alla för ett par jättetrevliga dagar på Åland. 

Cirka ett år kvar till nästa års tripp….. 

 
Text Hans Renner 

Bilder Hans Renner, Kerstin Träskböle 


