
 

Bowlingsektionen 

 

 

Rapport från Uppsala läns SPF-DM i bowling  

 
Onsdagen den 25 oktober var speldatum för DM för 

SPF-bowlare tillhörande Uppsala län. 

Som så många år tidigare arrangerades denna tävling i 

Bowlroom av vår förening. 

Tävlingsledaren Bo Danielsson hade lyckats locka 36 

spelare att deltaga i år, av vilka vår förening till slut 

bidrog med hela 21 st (23 st anmälda från början).  

  
Bo D hade kompletterat de sedvanliga medaljerna med 

böcker och ”Alladinaskar” skänkta av bröderna Jexell. 

Tackar dessa båda för denna fina gest. 

 

 
 

 



Innan de första startande anlänt gjorde Bo o Ann-Mari 

en sista kontroll av att allt var under kontroll 

 

  
 
 

36 anmälda spelare innebar 3 fulla omgångar. 

Bosse hälsade kl 9.00 de morgonpigga spelarna i Omg 1 

välkomna till årets DM och informerade om att vi spelar 

4 serier med flytt en bana åt höger efter varje 

färdigspelad serie. 

65 år i år 0 i Hcp, 66 år i år 1 i Hcp/serie osv… 

 

 
Så här glad blev tävlingens äldste deltagare, ”vår Rune 88 år” 

efter en ”dubbelstrike”… Bra jobbat… 



Vid 14.30-tiden, efter en intensiv tävlingsdag var det så 

dags att dela ut priser till de 3 bästa spelarna i dam- 

resp. herrklassen. 

I år sköttes prisutdelningen av Göran Pilström, ledamot i 

distriktets styrelse och ansvarig för folkhälsa. 

Jättetrevligt med ett sådant besök. 

 

Första platsen i damklassen togs av vår kassör Ann-Mari, 

efter en spännande kamp i tredje omgångens sista serie  

med de övriga två pristagarna. 

 

Stort GRATTIS till DM-titeln !!! 
 

Prispallen i damklassen 
 

1 Ann-Mari Lyhagen, Håbo, 676 p 

2 Marianne Lindström, Rurik, 653 p 

3 Elsie Gelin, Örsundet, 649 p 

 

 
       Marianne     Ann-Mari    Elsie 



Förra årets vinnare i herrklassen, ”våran Bo” kunde i år 

inte försvara sin titel, då han fick avvara sin plats på 

grund av ett ”missförstånd” i anmälningsprocessen. 

 
 

Prispallen i herrklassen 
 

1 Ingvar Bergdahl, Trögd, 745 p 

2 Sven-Olof Wallinder, Rurik, 712 p 

3 Göran Nilsson, Håbo, 710 p 

 
Då 2 av de 3 pristagarna deltagit i första omgången och 

ej hade möjlighet att deltaga i prisceremonin, så saknas 

därför en bild på de tre pristagarna. 
 

Stort GRATTIS till er alla sex !!! 
 

 

Efter avslutad 

prisutdelning 

tackade Göran 

Pilsäter alla 

deltagare för en 

bra tävling och  

SPF Seniorerna 

Håbo för ett bra 

arrangemang. 

 
 

Bo avslutade med att tacka Göran för att han tagit sig 

tid att besöka detta arrangemang och alla deltagare för 

sina insatser och Maria i hallen för de goda frallorna, 

snabba resultatlistor och att vi slapp tekniska problem.  
 

Hans Renner Text o bilder    


