5:e plats för Måns
2008-06-01 21:25

Helgens riksfinal gick av stapeln på Bowl-O-Rama i Stockholm.
Här är resultatlistan från finalspelet samt swebowls utsändes referat.

Det blev en fin 11:e plats
2008-05-25 18:34
Adde gjorde en fin insats även på finaldagen av Svenska Cupen.
Han spelade återigen bra och hamnade på en fin 11:e plats. Han var med upp t o m 210, sedan blev 220
för svårt. Han var för övrigt endast 12 "pinnar" ifrån just 220.
Här kan ni läsa mer om söndagens finalspel och här finner ni hela resultatlistan.

Adde vidare till finalen
2008-05-24 21:07

Adde klarade kvalet i Svenska Cupens riksfinal galant.
Upplägget för Svenska Cupens riksfinal var för året ändrat. Lördagens kval gällde högsta slagning över
fyra serier. Adde spelade strålande och gjorde 831 på sina serier (939 inkl. hcp). Söndagens final spelas
dock som tidigare år och precis som hallfinalerna. Du skall alltså klara i tur och ordning t ex 170, 180,
190 osv.
Den andre Hässleholmaren, Graham Burgess, avancerade också till söndagens final. Vi önskar båda lycka
till.

Ändring av hemsidan
2008-05-24 11:36
Under den närmaste tiden så kommer det att ske lite ändringar här.
Jag hoppas att ni har överseende med att det den närmaste tiden kommer att ske ändringar på
hemsidan, kanske flera gånger om dagen. Detta görs både för att göra den snyggare men även mer
användarvänlig.
Ett exempel på detta är bl a att speldräkten kommande säsong kommer att helt gå i svart så då kommer
även hemsidan också att gå i svart.

Lugnt och stilla årsmöte
2008-05-24 11:05
Fredagens årsmöte satte punkt för den gångna säsongen.
Knappa tjugotalet medlemmar var på plats vid mötesförhandlingarna, vilket var något färre än tidigare
år.
Ett möte utan de stora diskussionerna. Några ändringar på styrelseposter och några andra uppdrag
skedde dock. Nya i styrelsen är Andreas Håkansson-Wickander och Håkan Krüger, som ersätter Ola
Kajrup och Karl-Martin Rundberg.
Ronny Turesson ersätter Jörgen Windh som UK tillsammans med Peter Lilja. Till att driva in
"misspengarna" nyvaldes Bodil Rosberg.
Ett spelarråd har också bildats, som skall arbeta tillsammans med UK. I spelarrådet invaldes Christer
Malmborg, Roland Ström, Andreas Håkansson-Wickander och Morgan Strandberg.
I och med ett stundande 50-årsjubileum 2009 så tillsattes en kommitté för att arrangera detta.
I kommittén sitter Marcus och Börje Hofvander samt Nils-Göran Carlsson.
Börje meddelade att ännu är inte tränarfrågan löst, men vi väntar ett besked i juni månad. Börje
meddelade också att tröjprovningen förhoppningsvis kan starta i kommande vecka. Info kommer här på
hemsidan och via mail.
Efter mötesförhandlingarna vidtog utdelning av olika förtjänstutmärkelser, såsom medaljörerna i
KM, seriesegrande 4-mannalaget. Även priser till snittbästa spelare samt poängkungarna i A resp.
Farmen delades ut.
Thomas Bergqvist tog hem två priser - poängkung i A och bästa bortasnitt. Bästa totalsnitt hade Lasse
Wärlstam och Måns Håkansson blev poängkung i Farmen.
Måns fick även säsongens höjdarpris för sitt klubbrekord på 279 som han slog i Kristianstad.
Efter denna prisutdelning vidtog lite förtäring och eftersnack.

Tuff serieindelning!
2008-05-23 15:40
Många nya lag och långa resor.
A-laget hamnade i en med våra mått mätt tuff grupp. Hittills så har man mött lagen i övriga grupper
växelvis hemma resp. borta.
Om så vore fallet så kommer A att få möta grupp B hemma och grupp C borta. Likaså för Farmen som då
får möta grupp A borta och grupp C hemma.
Farmen får i så fall bl a göra tre resor till Halland. Då spellottningen ännu inte är klar så skall vi kanske
inte spekulera mer i detta än så här. Serieindelning för A resp. Farmen.
Serieindelningarna är hämtade från SkBf´s hemsida.
Det blev inte som vi förutspådde utan tvärtom. A möter grupp B borta och grupp C hemma medan
Farmen möter grupp A hemma och grupp C borta. /080613

Det har varit dragning igen
2008-05-17 11:32

Andra dragningen i stödmedlemslotteriet är gjord.
Även den här gången så har vi tio lyckliga vinnare. Högvinsten, ett poresentkort på Kappahl , vanns av
Kerstin Widmark. Övriga vinnare vann Sverigelotter.
Den här dragningens alla vinnare finner ni här.

Säsongsavslutning i högsommarvärme...
2008-05-11 17:33
Nybörjargruppens söndagsträning avslutades på söndagen med ett KM.
En dag som denna så var det nog i varmaste laget för bowling, men sju ungdomar trotsade vädret och
avverkade sina fyra serier med skilda resultat. Vann gjorde Johan Nilsson som gjorde 626 på sina fyra
serier.

Ett gäng slitna killar, men förhoppningsvis nöjda ändå. Foto: Jörgen Oksanen
Denna säsongsavslutning (KM), fick följande prislista:
1) Johan Nilsson 626
2) Robin Mikaelsson 547
3) Daniel Sponza 527
4) Teddy Gunnarsson 499
5) Johan Martinsson 464
6) Philip Nilsson 419
7) Robin Larsson 416
Fyra av killarna, Johan Nilsson, Johan Martinsson, Robin Larsson och Robin Mikaelsson, kommer att lösa
tävlingslicens till höstens seriespel, vilket vi tycker är synnerligen trevligt.

Adde åter till riksfinal!
2008-05-03 11:07

André "Adde" Ekberg kvalificerade sig för andra året i rad till riksfinalen i Svenska Cupen.
Förutom Adde så får även BK Turbanens Graham Burgess åka till riksfinalen. I år spelas riksfinalen på
Superbowl i Nyköping 24 - 25 maj. Länk till hallens hemsida.
Vi gratulerar givetvis både Adde och Graham till finalplatserna.

Felaktigheter i spelarenkäten
2008-05-02 19:24

Tryckfels-Nisse har varit framme då det gäller sista inlämningsdag av enkäten.
På spelarenkäten står det fredagen 7 maj, vilket helt klart är fel. Ett mellanting mellan fredagen 2 maj
och onsdagen 7 maj. Då Pelle påpekade den 7 maj trodde jag han var fel på det, men så var definitivt
inte fallet.
I och med detta så får sista dag bli 7 maj, men ni som ännu ej lämnat besked vänligen gör det tidigare
om möjligt. Jag finns bl a i hallen både på måndag 5 maj kl 18.00 - 19.00 och på onsdagsträningen 7
maj. De sista svaren hänger lite på om det kan bli ett 8-manna reservlag istället för ett 4-manna till
nästa säsong. Sista dag att anmäla reservlag är 15 maj.

Skåne vann klart över Köpenhamn
2008-05-01 19:30
I den årliga Köpenhamnskampen representerades klubben av Adde och Måns.

Nedanstående resultat taget från SkBf´s hemsida.
RESULTAT: Vinnarna i varje klass är rödmarkerade. Lag med 3 spelare spelade 4 serier och
lag med 4 spelare spelade 3 serier.

Pojkar födda 950701 – 000630
7-12 år Namn

Lag

Klubb

Ort

Res.

Snitt

Rasmus Hanak

1

Bjäre BK

Båstad

563

140.75

Viktor Gullberg

1

Osby BS

Osby

640

160.00

Andreas Nilsson

2

BK Borgen

Trelleborg

583

145.75

Danne Sjöstrand

2

BK Turbanen

Hässleholm

628

157.00

David Kron

2

BK Viljan

Arlöv

618

154.50

Kim Hylander

1

Osby BS

Osby

619

154.75

Pojkar 7 – 12 år resultat:
Lag

Slagpoäng

Banpoäng

Skåne

3651

12

Köpenhamn

3329

4

Pojkar födda 920701 - 950630
12-15 år Namn

Lag

Klubb

Ort

Res.

Snitt

Anton Borg

1

Tollarps BK

Tollarp

450

150.00

Jakob Hogarth

1

Tollarps BK

Tollarp

551

183.67

Ludvig Fruerlund

2

Vikens BK

Höganäs

560

186.67

Oliwer Malmros

2

Bjäre BK

Båstad

521

173.67

Robin Sjöstrand

2

BK Turbanen

Hässleholm

449

149.67

Henrik Friberg

2

Tollarps BK

Tollarp

489

163.00

Måns Håkansson

1

BK 59:an

Hässleholm

429

143.00

André Ekberg

1

BK 59:an

Hässleholm

454

151.33

Pojkar 12 – 15 år resultat:
Lag

Slagpoäng

Banpoäng

Skåne

3903

7

Köpenhamn

3985

9

Pojkar födda 890701 - 920630
15-18 år Namn

Lag

Klubb

Ort

Res.

Snitt

Robin Persson

1

BK Frigg

Perstorp

495

165.00

Tommy Kristiansson

1

BK Bråhög

Staffanstorp

525

175.00

Marcus Rasmusson

2

BK Thule

Malmö

553

184.33

Daniel Nilsson

2

Osby BS

Osby

520

173.33

Stefan Borglin

2

BK Bowino

Svedala

577

192.33

André Håkansson

2

BK Bowino

Svedala

566

188.67

Daniel Bergholm

1

BK Full House

Ängelholm

543

181.00

Filiph Svensson

1

BK Bråhög

Staffanstorp

454

151.33

Pojkar 15 – 18 år resultat:
Lag

Slagpoäng

Banpoäng

Skåne

4233

10

Köpenhamn

4165

6

Flickor födda 950701 - 000630
7-12 år Namn

Lag

Klubb

Ort

Res.

Snitt

Tina Roth

1

BK Flickers

Eslöv

374

124.67

Diana Domezet

1

BK Topp

Tollarp

373

124.33

Filippa Persson

2

BK Glenfield

Kristianstad

390

130.00

Annika Lund

2

Bjuvs Junior T.

Bjuv

378

126.00

Cajsa Wegner

2

BS Friska Viljor

Perstorp

379

126.33

Kajsa Laitila

2

BS Friska Viljor

Perstorp

409

136.33

Felice Fröberg

1

BK Viljan

Arlöv

430

143.33

Amanda Nyman

1

BK Topp

Tollarp

361

120.33

Flickor 7 – 12 år resultat:
Lag

Slagpoäng

Banpoäng

Skåne

3094

9

Köpenhamn

3108

7

Flickor födda 920701 - 950630
12-15 år Namn

Lag

Klubb

Ort

Res.

Snitt

Linnea Olsson

1

BK Topp

Tollarp

424

141.33

Emmie Laitila

1

BS Friska Viljor

Perstorp

421

140.33

Jenny Wegner

2

BS Friska Viljor

Perstorp

499

166.33

Rebecca Lundahl

2

BK Flickers

Eslöv

382

127.33

Therese Hermansson

2

Cimbria BK

Simrishamn

503

167.67

Paula Larsson

2

BK Svedina

Svedala

494

164.67

Carolina Öhrn

1

Söderkulla BK

Malmö

393

131.00

Cassandra Sääf

1

Söderkulla BK

Malmö

461

153.67

Flickor 12 – 15 år resultat:
Lag

Slagpoäng

Banpoäng

Skåne

3577

12

Köpenhamn

3289

4

Flickor födda 890701 - 920630
15-18 år Namn

Lag

Klubb

Ort

Res.

Snitt

Sofie Graneli

1

SBC

Malmö

440

146.67

Louise Borg

1

BK Topp

Tollarp

569

189.67

Jenny Andersson

2

Söderkulla BK

Malmö

587

146.75

Mie Hansson

2

ABK Dam

Staffanstorp

641

160.25

Angelica Blomquist

2

BK Flickers

Eslöv

692

173.00

Eva Persson

1

BK Turbanen

Hässleholm

491

163.67

Josefine Linderoth

1

Spader Dam

Helsingborg

466

155.33

Flickor 15 – 18 år resultat:
Lag

Slagpoäng

Banpoäng

Skåne

3886

16

Köpenhamn

3549

0

Totala slutresultatet:
Lag

Slagpoäng

Banpoäng

Skåne

22.344

66

Köpenhamn

21.425

30

Inteckning i vandringspokalen:

SKÅNE

Inför säsongen 08/09
2008-05-01 12:15

Här kommer vi fortlöpande att redovisa vad som är på G inför kommande säsong.
Allt ifrån nyheter från förbundshåll till nyheter på spelarfronten...
2008- 08-19 Tore Håkansson kommer att träna våra ungdomar under hela säsongen (fyra ggr höst,
fyra ggr vår) på söndagar kl 16.00 - 18.00. Aktuella datum kommer att finnas i Kalendern (första gången
blir 14 september).
2008- 08-06 Idag kan vi meddela att Max och Måns Håkansson valt att byta klubb. Deras nya
klubbadress är BK Albatross i Kristianstad. Trist i sig, men vi önskar dem givetvis lycka till i BK Albatross.
Dessa två övergångarna är möjliga att göra sedan förbundet verkligen öppnat transferfönstret på vid
gavel genom att tillåta övergånger 1 juli - 30 november.
2008- 06-28 Vi har skaffat ett nytt domännamn till hemsidan, www.bk59an.se, som inte är så långt
och krångligt som det gamla. Båda går givetvis att använda. Dock går det inte att använda Svenska
Spels länk än om Ni avänder det nya domännamnet. Denna inställning kommer vi givetvis att rätta till.
Ha därför den gamla adressen till hands.
Tyvärr kan vi meddela att Tore Håkansson inte finns tillgänglig att träna oss på onsdagarna. Vi kommer
att försöka att hitta någon annan lös ning.
Vi hoppas kunna skicka ut lite medlemsinformation inför säsongen inom kort.
2008- 06-25 Vi kan nu presentera klubbens fyra huvudsponsorer för de närmaste tre säsongerna,
nämligen CITYGROSS, SET Revisionsbyrå, SE-banken i Hässleholm och Roundo.
Glädjande kan vi också konstatera att Mats Håkansson inte slutar i klubben utan fortsätter även
säsongen 2008/09.
2008- 06-15 Serieindelningen för B-laget är nu klar. Då serien endast omfattar sju lag så kommer
lagen att mötas tre gånger.
2008- 06-13 De preliminära spelprogrammen för A och Farmen finns att läsa under "Egna nyheter".
Ännu är dock B-lagets spelprogram ej klart. Kolla här för mer info om B-lagets serie.
Tröjprovningen är avslutad och tröjorna är beställda. Ni som inte provat har vi uppskattat storleken till.
Har Ni ändå frågor ang. detta så kontakta Börje på telefon 0451-802 51.
2008- 05-27 Ett lag är anmält till Skånes Elit Junior Serie.
2008- 05-23 2008/09 års serieindelning (BOSS) är nu klar och den finns på samma länk som
"Skåneligan". Den finns även under A- resp. F-laget under Våra lag.
2008- 05-15 Utprovning av ny speltröja och överdragströja kommer att ske på årsmötet 23 maj. En
sistadag för utprovning av tröjor kommer att bestämmas på årsmötet så att ni som inte kan närvara på
årsmötet också får möjlighet att prova.
Redan nu finns serieindelningen klar för den omtalade "Skåneligan". Den övriga serieindelningen,
BOSS, kommer att finnas på samma länk. Dock tidigast 20 maj.
2008- 05-13 Den lokala träningsseriens spelprogram är klart. Första träningsmatchen spelas 31 juli kl
17.00 mot BK Rapid. Resterande fem matcher är inlagda i Kalendern.
2008- 05-12 Då har vi passerat sista datumet för övergångar (10 maj). Detta är dock inte riktigt sant,
då du kan byta klubb under i stort sett hela hösten (se 2008-05-02). Glädjande kan vi konstatera att

ingen har lämnat klubben för annan klubb, dock har några valt att kraftigt dra ner på sitt spelande.
Anders Andersson gör ett uppehåll pga hälsoskäl. Förhoppningsvis ser vi honom snart på banorna igen.
Mats Håkansson har också valt att sluta. Båda är dock kvar som stödmedlemmar i stödföreningen.
Fyra ungdomar har valt att ta steget från nybörjargruppen till övriga spelartruppen, Johan Martinsson,
Johan Nilsson, Robin Mikaelsson och Robin Larsson. Därmed kommer vi att ha 37 licensierade
spelare när vi startar säsongen i augusti. Dock är inte alla tillgängliga för spel.
Detta innebär att vi kommer att byta ut 4-mannalaget (B) mot ett 8-mannalag istället.
2008- 05-05 Träningstiderna kommer att bli oförändrade kommande säsong. Onsdagen 20 augusti
startar säsongens onsdagsträningar. Ev. börjar nybörjarnas söndagsträning 17 augusti. För tillfället finns
inga torsdagstider för att flytta fredagarnas A-lagsträning.
En förändring är att Stefan Linderoth har flyttat sina träningar till måndagar, så de inkräktar inte på våra
onsdagsträningar.
2008- 05-03 Vi har anmält ett lag till den lokala träningsserien i hallen med start i början av augusti.
2008- 05-02 Sedan någon vecka tillbaka kan vi presentera två nya spelare, Daniel Branning och Jesper
Carlsson. Daniel spelade i klubben för några år sedan men gör nu comeback i klubben efter några år
utan bowling. Jesper Carlsson är en ung lovande spelare från Höörklubben Frosta BK.
Det blir även denna säsongsupptakt en uppstartscup. Cupen går av stapeln 4 augusti kl 19.00 - 21.00.
Cupen spelas som direktutslagning över en serie med fri lottning. Alla medlemmar är välkomna att
deltaga, såväl aktiva som stödmedlemmar. Ingen föranmälan krävs, utan kom ner i god tid före start för
lottning.
Förbundet låter meddela att sista datum för övergångar är lördagen 10 maj 2008 (då 10 maj är en
lördag kommer post 12 maj hanteras). Övergångar får också ske mellan den 1/7 och 30/11 med en (1)
månads karenstid från det att handlingarna finns hos Svenska Bf. Begränsningen är att spelaren inte får
representera två lag i samma seriegrupp där lagen möter varandra. I BOSS innebär detta en grupp om
18 lag. Avregistreringar skall göras senast 10 maj, men kan göras fram till 15 september under
förutsättning att spelaren inte aktivt spelat perioden 1 juli - 15 september.
Från 1 juli 2008 slopas licenskortet. Förbundet inför ett dynamiskt snitt som uppdateras löpande.
Handicapet kommer att justeras löpande efter varje serieomgång samt efter varje avslutad tävling. Det
finns fortfarande en begränsning för att inte kunna höja sitt handicap enl. gällande regler, men alla
sänkningar genomförs löpande. Därför är det väldigt viktigt att alla matchfakta efter seriematcher
redovisas korrekt, alltså inte bara med slutresultatet.

Viktig medlemsinfo!
2008-04-24 20:21

En spelarenkät är utskickad med frågor angående nästa säsong.
I dagarna har en spelarenkät skickats ut via e -post till de medlemmar som anmält en e-postadress. Ni
andra får spelarenkäten skickad med brev senast 28 april.
Har ni inte fått någon spelarenkät då, så kontakta mig. Omgående vill vi ha svar på frågorna för
planeringen av säsongen 2008/09.
Inom kort kommer också provning av ny speltröja och överdragströja att ske. Lista och tröjor kommer
att finnas i hallen. Vi hör av oss när detta finns tillgängligt.

Kvar i ettan!!!
2008-04-20 12:24

A-laget vann återkvalet mot Staffanstorps BK.
Laget gjorde en berömvärd insats i lördagens återkval till div I. Detta efter att ha besegrat Staffanstorps
BK i Tomelilla med siffrorna 12-8 och 10-10. På väg mot en skiljeserie spärrade Löfvet/Rolle till sig den
nödvändiga poängen, som behövdes för att undvika just skiljeserien. Ett stort grattis till dem och övriga i
laget och alla andra inblandade. En viktig kvalvinst då vi redan på onsdag 23 april börjar arbetet på
allvar med nästa säsong.
Klicka på A- laget-Eftersnack för mer info om detta kval.

Farmen kämpade till sig en skiljeserie
2008-04-12 15:55

En sista kraftansträngning gjorde att man vände andra kvalmatchen.
Farmen stred oerhört tappert då man ställdes mot BK Allön i div II-kvalet. Första matchen förlorades
klart sedan Allön tagit en kraftig ledning med 8 -1. Denna ledning förvaltade man väl till en klar vinst med
12-7.
I andra matchen var vi med betydligt bättre från början men Allön vann de inledande tre serierna med 3 2 och ledde således med 9-6 och var rätt så segervissa in i sista serien. Vi ville dock annorlunda och
kom tidigt i ledningen och släppte den aldrig och via 5-0 så vände vi matchen. Matchen slutade 11-9 till
oss
Detta innebar att kvalmatchen gick till en skiljeserie. Här var dock Allön det något starkare laget och
vann densamma med 4-1. Då vi lagt allt krut på att komma ifatt i slutet av andra matchen så orkade vi
inte riktigt hänga med i skiljeserien. Därmed var kvalet över och lagen stannar kvar i samma serier som
innan kvalet.
Alla i laget skall ha en stor eloge för att man kämpade och stred ända in i det sista. Bäst i båda
matcherna var Ronny med sina 801 resp. 832. Den här gången gick det inte vägen men nästa gång,
då... Klicka här för matchfakta från matcherna. Resultat från andra kvalmatcher med skånelag
inblandade, finner du här.

Inför kvalet...
2008-04-06 17:04
Viktigt att vara förberedd inför kvalet och inte lämna över ansvaret till slumpen.
Farmen spelar kval lördagen 12 april kl 10.00 i Osby mot BK Allön, Kristianstad. Underlaget har vi bra
koll på där sedan vi bl a spelat match och Norra Skåne-cupen i Osby efter jul. Vi får väl förmoda att man
inte radikalt ändrar oljeprofilen till detta kval.
För A-lagets del väntar ett kval i Tomelilla lördagen 19 april kl 10.00 mot vinnaren av Staffanstorps BK
och BK Ecco, Malmö. Underlaget i Tomelilla är vi inte så bekanta med, därför har vi bokat träningstid där
på torsdag 10 april kl 18.00 - 19.30. Aktuella spelare bör kontakta Micke om man kan följa med.
Vi jobbar även på att ha buss till Tomelilla för att du som supporter skall kunna följa med och ge laget
bästa möjliga stöd. Farmen behöver också allt supporterstöd man kan få, men eftersom Osby ligger
betydligt närmare Hässleholm än Tomelilla så blir det ingen buss till Osby av förklarliga skäl.

Tyvärr så kan Farmen inte fira ev. uppflyttning förrän tidigast efter A-lagets kval, då vi vet utgången av
detsamma. Men då hoppas vi att vi alla får anledning att fira.
OBS! Det blir buss till Tomelilla, 20-personers. /080413

Värdiga vinnare på tuff profil.
2008-04-06 09:38

Rolle och Adde var "Best In Show" i Åstorp.
Årets KM gick som sagt av stapeln i Åstorp. Startfältet var kanske inte det största vi haft, då endast 18
spelare kom till start, varav fyra spelade i ungdomsklassen.

Rolle och Nisse i samspråk innan spelet började. Foto: Jörgen Oksanen
KM spelades som brukligt över sex serier och det var med viss förväntan vi beträdde banorna i Åstorp.
På nyoljade banor började inspelningen och rätt omgående förstod man att det inte var tal om
"tubabanor". Det var minst sagt en tuff profil, kanske t o m lite för tuff profil för ett KM? Hur som helst
så är väl alla oljeprofiler spelbara, det är bara olika svårt. En känd tränarprofil (kommer ej ihåg vem) lär
ha myntat följande tre ledord - konstatera, acceptera och åtgärda. Tre ledord som fler borde ta åt sig
och använda sig av.
Hur som helst så lyckades några bemästra detta tuffa underlag lite bättre än andra och de placerade sig
då givetvis i topp av resultatlistan. Som tidigare nämnts så vann Rolle den öppna klassen medan Adde
tog hem ungdomsklassen.
Rolle hade det för dagen stabilaste spelet och vann till slut rätt så klart före en annan vänsterhänt lirare,
nämligen Jurre. Bronsplatsen togs hem av Nisse knappt före Lasse. Bland ungdomarna var det Måns som
var närmast efter Adde, medan tvillingbrodern Max knep bronset.
Det brukar ofta vid sådana här tillställningar bli något minne som etsar sig kvar mer än alla andra. Den
här gången blir den nog inte spelet i sig utan snarare konditionen på Nisses speltröja. Något eller nå gra
av Nisses små husdjur hade tagit del av tröjan och även uträttat sina behov på densamma. Husdjuren vi
talar om var möss. Efter deras framfart såg tröjan mer ut som en brynja med hål över allt och Nisse fick
ikläda sig en annan tröja. Uppmaningen till Nisse blir väl att fortsättningsvis inte förvara spelkläderna i
verksta´n.
Efter spelet och en informell prisutdelning fortsatte vi till Spångens Gästgiveri där vi avslutade dagen
med en trevlig samvaro och en god trerätters festmåltid.
Förresten, var det någon som tog kort värda att publicera? så vänligen maila mig dem.
Slutligen måste kompletta resultatlistor publiceras även om inte alla kanske tycker det...

RESULTAT ÖPPNA KLASSEN KM 2008
1) Roland Ström 1171
2) Jörgen Windh 1129
3) Nils-Göran Carlsson 1116
4) Lars Wärlstam 1113
5) Morgan Strandberg 1077
6) Andreas Håkansson Wickander 1071
7) Stefan Zachau 1070
8) Jörgen Olsson 1051
9) Kenth Lagerbjelke 1031
10) Jörgen Oksanen 1020
11) Mats Håkansson 1019
12) André Ekberg 1015
13) Peter LIlja 987
14) Marcus Hofvander 971
15) Jonatan Zachau 950
16) Måns Håkansson 912
17) Max Håkansson 882
18) Pontus Olsson 871
UNGDOMSKLASSEN
1) André Ekberg 1015
2) Måns Håkansson 912
3) Max Håkansson 882
4) Pontus Olsson 871

Måns och Adde till Danmark...
2008-04-03 12:19
Den årliga ungdomskampen mellan Skåne och Köpenhamn är inte långt borta.
Inte oväntat blev Måns Håkansson och André "Adde" Ekberg uttagna i det Skånelag som skall möta
Köpenhamn på Kristi Himmelfärdsdag i World Cuphallen i Rödovre. Hela uttagningen finner du här
tillsammans med annan information.
Skånes Bowlingförbund skickar även ut personliga inbjudningar till de uttagna spelarna.

Måns till riksfinal!
2008-03-31 20:35

Ängelholm stod i helgen värd för en regionsfinal i Bowliaden.

Måns Håkansson vann sin åldersklass (P13) när en av flera regionsfinaler spelades den gångna helgen i
Ängelholm. Tvillingbrodern Max var inte långt efter (44 käglor) och hamnade på en fjärdeplats, vilket
egentligen var en tredjeplats, då en av spelarna framför honom spelade i fel klass.
Måns serier: 183-204-156-178-122-182=1025
Max serier: 112-181-159-172196-161=981
I den äldre pojkklassen, P16, var Pontus Olsson på väg mot en vinst men sistaserien blev lite väl låg så
han passerades av två spelare. Vann gjorde istället en annan hässleholmare, Robin Sjöstrand i BK
Turbanen. Han var dock endast 12 käglor före Pontus. I den här klassen spelade även André "Adde"
Ekberg, men Adde hamnade betydligt längre ner i resultatlistan. 14:e plats närmare bestämt.
Pontus serier: 165-183-176-222-233-138=1117
Addes serier: 161-170-189-160-129-156=965
I och med segern är Måns kvalificerad till riksfinalen på Bowl-O-Rama i Stockholm 31 maj - 1 juni. Vi
gratulerar alla killarna till de fina prestationerna och önskar Måns lycka till i Stockholm.
Aktuell startlista i riksfinalen finner du här (pdf-fil). /080424
Ni kan följa Måns i finalen via hallens Scoring Online. /080530

Inget finalspel på Baltiskan
2008-03-25 12:19

Det blev "bara" en tredjeplats efter en stark insats i Åstorp.
Vid sista sammandraget i Skånes Elit Junior Serie hade vårt lag en tuff uppgift om man tänkte ta sig till
finalspelet på Baltiskan i maj månad. Hur som helst så gjorde man en stark avslutning och vann fyra av
fem matcher. Man förlorade endast mot BK Turbanen. Detta räckte således inte ända fram utan man
hamnade på tredjeplats och endast de två främst placerade lagen gick till finalspelet.
Slutgiltig tabell publiceras så fort den finns tillgänglig under "Våra lag-Skånes Elit Junior Serie.

April - kvalmånaden
2008-03-16 15:59

Kvalspelet finns nu att beskåda för de skånska lagen.
Många ovissa kvalmatcher att se fram emot. Klicka här för kvalspelet (endast skånska lag).

Farmen spurtade ikapp i Knislinge
2008-03-16 14:36

Det blev delad poäng i säsongens sista seriematch.
Söndagens match borta mot BK Kronan hade inga värde mer än en andra - eller tredjeplats att spela om.
För att bli tvåa behövdes vinst. Nu fick vi nöja oss med en poäng, vilket vi kanske ska vara glada öv er då
hemmalaget ledde med 9 -5 efter sex serier.
Läs mer om matchen och de stundande kvalet på F-laget-Eftersnack.

Ett ovisst kval är nu ett faktum
2008-03-15 19:37
Detta sedan A-laget inte plockade poäng på bortasvängen.
Efter att ha förlorat lördagens första match mot Lunds BK med relativt klara 13 -7, kunde laget inte
komma över kvalstrecket. Detta sedan den andra räddningsplankan Öresund - Frigg slutat med
Malmövinst. Dagens andra match mot BK Grabbers blev därmed betydelselös. Mer info om matcherna
kommer under söndagen.
Därmed är det bara att acceptera faktum och ställa in sig på nedflyttningskval lördagen 19 april mot
vinnaren i matchen BK Ecco/BK Finn - Staffanstorps BK. Huruvida det blir Ecco eller Finn avgörs inte
förrän imorgon (söndag) då Finn spelar två bortamatcher och bör plocka tre poäng för att bli tvåa i sin
grupp.

Irene Ström vann högvinsten!
2008-03-13 22:21
Nu har första dragningen i stödmedlemslotteriet ägt rum.
Det blev Irene Ström som vann högvinsten, presentkort på TEAM Sportia (500kr). Övriga vinnare finner
du här. Nästa dragning blir 15 maj.
Du som ännu inte är medlem kan givetvis gå med när som helst under året.

Stödföreningen söker än fler medlemmar
2008-03-11 20:30

Vi vill gärna bli fler.
Torsdagen 13 mars är första dragningen i stödföreningens medlemslotteri. Är du ännu inte medlem? Vad
väntar du på? Det är bara att kontakta undertecknad om du har några frågor eller om du vill bli medlem.

Farmen tog en pliktskyldig seger
2008-03-09 15:05

Söndagsmatchen mot BK Kronan var ett tag jämnare än vi hoppats.
Avslutningen blev rätt så odramatisk då man gled ifrån till en klar seger mot jumbolaget. Vinsten innebar
också att man förpassade just Kronan till fyran. Detta sedan BK Hammaren vunnit sin hemmamatch mot
Team Osby F på lördagen och därmed räddat kontraktet. Läs mer om Farmens match på F-lagetEftersnack.
B-laget spelade också på söndagen mot ett decimerat Hässle, som bara kom till spel med tre spelare.
Det blev naturligtvis ett för stort handikapp och vinsten blev synnerligen klar. Dock hade Hässle de två
bästa slagningar. Några av våra killar hade kanske inte sin bästa dag men det räckte till vinst och även
till serieseger fast det återstår en omgång av seriespelet. Läs mer om matchen på B- laget-Eftersnack.

Kvalstrecksdramat fortsätter...
2008-03-08 20:06

A-laget tog inte chansen, men...
Chansen till allsvenskt kval för A-laget finns kvar fastän man förlorade matchen mot Öresunds BS. Då
Öresund tidigare på dagen förlorat mot Frigg , hade A-laget chansen att säkra en allsvensk kvalplats
redan i denna omgång, om man besegrade just Öresund.
Nu blev det inte så, utan kvalstrecksdramat lever vidare in i sista omgången. Fastän A-laget nu parkerar
på fjärde plats kan man vid vinst i sista omgången borta mot Lunds BK passera just Lund, och därmed
hamna på rätt sida strecket. Det viktigaste i sista omgången är alltså att man plockar poäng mot just
Lund annars blir det en fjärdeplats och ett ovisst kval för att vara kvar i ettan. Läs mer om matchen på
A-laget-Eftersnack.

Inget spel på Zuperbowl 7 mars
2008-03-03 18:08
På grund av för lite anmälningar så ställs månadstävlingen på Zuperbowl in.
Detta var sista försöket innevarande säsong. Vi får väl återkomma i ärendet till nästa säsong med ett
annat upplägg, kanske?

Olja, olja och ännu mer olja!
2008-03-02 16:03
Farmen lyckades både besegra oljan och BBK Spärren vid söndagens bortamatch i Bromölla.
Underlaget var synnerligen oljerikt, vilket vi därmed hade problem med att bemästra. Ändå lyckades vi
bättre än hemmalaget och kunde vinna matchen med 12 -8 efter ledning från start till mål. Läs mer om
matchen på F-laget-Eftersnack.
Vinsten innebar också att kvalplatsen till div II kom mycket närmare.

Fortsatt på rätt sida trots tappad poäng
2008-03-01 15:20

A-laget gjorde ingen bra insats mot BK Grabbers.
Trots den dåliga insatsen lyckades man via 4-1 i sista serien rädda 10-10 och en poäng. En viktig poäng
till i jakten på de åtråvårda kvalplatserna till sydallsvenskan. Läs mer om matchen på A-lagetEftersnack.

KLUBBREKORD AV MÅNS!
2008-02-24 16:32
Måns fick till en riktig höjdarserie vid Farmens match i Kristianstad.
Hans andraserie på 279 var nytt klubbrekord för juniorer upp till 18 år. Det tidigare rekordet hade Daniel
Nilsson på 278. Prestationen blir inte sämre direkt när vi konstaterar att han bara är 12 år. Matchen i sig
blev till slut en klar seger med 14-6. Läs mer om matchen på F-laget-Eftersnack.
B-laget spelade också på söndagen och man förlängde vinstraden och kom ett bra steg närmare en
serieseger. Läs mer om matchen på B-laget-Eftersnack.
En trevlig helg med andra ord då alla tre lagen vann sina matcher och parkerar på fina platser i resp.
tabell.

Vilken trevlig revansch!
2008-02-23 16:14

A-laget tog båda poängen då man besegrade BK Frigg på hemmabanor.
Det blev den tuffa och jämna match många hade förutspått. Att båda poängen hamnade hos oss var
extra trevligt, både för revanschen men allra mest för tabellens skull. I och med den knappa men klara
vinsten så är avståndet minst detsamma som inför helgens o mgång. Vill du läsa mer om matchen så
klicka på A-laget-Eftersnack. Ett snabbt konstaterande är också det att nu är vi "bara" tre poäng efter
just Frigg på förstaplatsen.

Dags för omröstning!
2008-02-22 15:25

Nu finns det en ny snabblänk i huvudmenyn, "Omröstningar".
Det vore kul och intressant att ta del av era åsikter i olika frågor. Det kan vara mer eller mindre
allvarliga frågor eller något annat som vi vill ha era åsikter om.
Det finns givetvis också möjlighet för dig som medlem att lägga ut en fråga som du vill ha åsikter om.
Maila gärna över frågan till undertecknad så löser vi det.
Tänk på att det går bara att rösta en gång/omröstning.

KM i Åstorp!
2008-02-18 09:08
Säsongens KM kommer att spelas i Åstorp lördagen 5 april.
Som brukligt de senaste åren har det blivit en tradition att spela KM på bortabanor. Denna gång styrs
kosan till Åstorp lördagen 5 april för spel kl 15.00 - 18.00. Därefter åker vi till Spången och äter en
trevlig middag (ca kl 19.30) innan vi kommer åter till Hässleholm.
Resan görs med buss, som avgår från hallen kl 13.30. Anmälningslista finns nu i hallen. Sista
anmälningsdag är onsdagen 26 mars.
OBS! För er som skall åka med bussen så går den i utsatt tid. Ni som inte är i hallen vid utsatt tid för
avresa, väntar bussen inte på. Därför uppmanar vi er att höra av er om ni blir försenade eller
förhindrade.
Ni som tänkt stiga på bussen längs med färdvägen måste meddela detta i god tid (gärna senast
onsdagen 2 april). Detta gäller även om bussen skall ta med Er utrustning. Kontakta Börje 0451-802 51
eller undertecknad 0451-467 49.

Jonte gick hela vägen
2008-02-14 12:11

Onsdagens finalspel i träningstävlingen fick en lite oväntad segrare.
Stora delar av hösten och vintern har en träningstävling spelats. Tävlingen var inledningsvis en "allamot-alla tävling" uppdelad i två grupper med spel över en serie inkl. licenshcp. Detta inledande spel
bestämde sedan placeringarna i resp. grupp och därmed också vilka som skulle mötas i finalspelets
första omgång (cupspel över en serie).
Detta var avklarat när onsdagens andra och avslutande del av finalspelet skulle börja. De tio
kvarvarande spelarna delades upp i två grupper om fem i varje. Inom varje grupp åkte sämste spelare ut
efter varje avverkad serie tills endast två man återstod i resp. grupp. De fyra återstående spelarna
spelade varsin serie där de två bästa spelade final, medan de andra två spelade om 3-4 plats.
De fyra som var kvar var Jonte, Peter, Mogge och undertecknad. Mogge blev Jontes finalmotståndare
efter att han (Mogge) gjort nästan 900 på sina fyra inledande serier. Tyvärr för hans del så flöt spelet
inte lika bra i finalserien utan Jonte (Jonatan Zachau, för er som inte vet!) kunde knipa förstapriset. I
förlorarnas match var det Peter som bäst höll ihop spelet och tog tredjeplatsen klart.
Bara att gratulera Jonte som därmed försvarade familjeäran på bästa sätt då far åkte ut i ett tidigare
skede.

Skall du gå på Bowlingkongressen?
2008-02-08 15:18

Om inte, så kan du ändå följa den på nätet.
Bowlingkongressen 2008 hålls i Göteborg 9 februari. Programmet för kongressen finns här (pdf-fil)
och du kan följa delar av det här på webb-tv.

Träningstävlingen rullar vidare
2008-02-07 16:00

Nästa (för övrigt sista) omgång i träningstävlingen spelas onsdagen 13 februari kl 18.00.
Då spelas det på följande vis.
På bana 3-4 spelar Peter, Löfvet, Jurre, Max och Jonte.
På bana 5-6 spelar Zäta, Mogge, Paddan, Oksi och Pelle.
Spelsättet är amerikanskt och tävlingsmomentet är följande: Sämste spelare åker ut på varje banpar
efter varje serie. När en spelare återstår i varje grupp så slutar vi spela på alla banorna. De två
gruppsegrarna spelar sedan en ren final på två banor, övriga tittar på och hejar.
Det blir priser till de fyra främst placerade.

Farmens dåliga start gick inte att reparera
2008-02-03 17:29

Söndagens match mot farmarkollegan Grabbers fick inte bästa start.

Då vi på ett par håll inte var med denna tidiga söndagsmorgon så utnyttjade motståndarna detta genom
att göra 4-1. Underläget drygades ut i serie två och tre. Chansen till poäng fanns dock inför sista serien
men laget behövde göra 5-0. Detta var man dock nära att fixa, men man fick nöja sig med en hedersam
förlust med 9-11. Läs mer om matchen på F-laget-Eftersnack.
B-laget var också i farten denna söndag. Man spelade borta mot Tollarps BK och tog fjärde raka segern
efter nyår. Trevligaste resultatet att rapportera var Max med 707. Även Håkan K. var över 700 med en
käglas marginal. Läs lite mer om matchen på B-laget-Eftersnack.

Det blev inte femte raka
2008-02-02 21:25

Vårens tuffa inledning med fyra raka förluster bröts vid lördagens möte med Kulladals
farmarlag.

Vi dominerade matchen från början även om marginalerna inte var de största. Efter 4 -1 och 5-0 blev det
en tightare tredje serie som vi ändå gick segrande ur och därmed kunde vi via 4-1 i sista skriva in en
storseger med hela 16-4. Läs mer om matchen på A-laget-Eftersnack.

Månadstävling igen
2008-02-02 13:12

Vi gör ett försök till att spela en månadstävling på Zuperbowl.
Då det under våren firas både påsk och spelas kval så blev valet lätt. Fredagen 7 mars kl 19.00 - 20.00
spelar vi en timme och äter lite efteråt ca kl 20.30. Klubben bjuder på spel och mat samt en valfri
måltidsdryck (öl/läsk eller bordsvatten).
Sista anmälningsdag är fredagen 29 februari. Vi hoppas på bättre uppslutning än tidigare gånger.
Anmälningslistan sitter för övrigt på vår anslagstavla i hallen.

Finalspel i träningstävlingen
2008-01-31 00:58

Efter att ha avverkat grundspelet tar finalspelet vid med start 6 februari.

Finalspelet spelas som cup med direktutslagning. Matcherna blir enligt följande på grund av
placeringarna i grundspelet.

Onsdag 6/2
kl 18.00 Mattias-Peter o Adde-Zäta
kl 18.20 Måns-Jonte o Löfvet-Ronny
kl 18.40 Micke-Pelle o Mogge-Nisse

kl 19.00 Jurre-Andreas o Krüger-Paddan
kl 19.15 Chrille-Oksi o Pontus-Max
OBS! Tänk på att matcherna måste spelas denna dag annars blir det w.o.

Vill du spela i en "Skåneliga"?
2008-01-30 16:40

BOSS är på gång i alla serier.
Fr o m nästa säsong är tanken att alla serier skall omfattas av BOSS, alltså även div 3 och 4. Därför har
Skånes Bowlingförbund skickat ut en enkät i ämnet samt vill man pejla läget om intresset för en
"Skåneliga".
Klicka på länken och läs och fundera. Kom sedan gärna med synpunkter till undertecknad eller någon
annan i styrelsen. Enkäten vill man ha besvarad och inskickad senast 7/2.

Två unga ljuspunkter under söndagen
2008-01-27 20:09

Söndagens behållning var två.

Dels var det Addes fina A-lagsdebut vid bortaresan till Malmö. Slagningarna 771 och 711 bådar
synnerligen gott inför framtiden. Lagets övriga prestationer (inte så mycket ros, snarare ris) kan ni läsa
om på A-laget-Eftersnack.
Söndagens andra trevliga ljuspunkt stod Pontus för när han slog finfina 785 i B-lagets segermatch mot
BK Rapid. På B-laget-Eftersnack kan ni läsa mer om matchen.

Inga poäng med hem från Osby
2008-01-26 12:50
Efter två starka vinster kom nog en oväntad förlust för Farmen mot F-kollegan i Team Osby.
I en jämn sistaserie hade Team Osby marginalerna med sig och via 4-1 och vinst i totalen med 18 käglor
så vann man med 12-8. Utförligare matchreferat finner du på F-laget-Eftersnack.

Försprånget höll hela matchen
2008-01-20 14:42

Farmens fina start och tidiga ledning lade grunden till vinsten i seriefinalen mot BK Hovet.

Efter ledning med klara 10-5 för Farmen efter tre serier hände det som inte fick hända. Hovet som spelat
upp sig efter hand tog kommandot direkt på ett banpar och var på väg att plocka två till. Det fjärde
rådde man dock inte på, utan Måns/Zäta tog den för matchen viktiga poängen i sista serien som innebar
matchvinst.
En vinst i en seriefinal med 11-9 (5806-5801) ger lite plåster på såren efter lördagens svidande förlust
för A-laget. Läs mer om seriefinalen på F-laget-Eftersnack.

En förlust som sved!
2008-01-19 19:57

Lördagens hemmamatch mot BK Animals blev en klar missräkning.
Först och främst ber vi om ursäkt till vår kära publik för vår dåliga insats. Trots vår oerhört skrala
inledning, 1-9 efter två serier och uselt spel, så peppade ni oss så länge poängchans fanns i matchen.
Det skall ni ha en stor eloge för. Tyvärr så hjälpte det inte utan säsongens första hemmaförlust
kunde inkasseras.
Även om det inte finns så mycket mer att säga om matchen så finns det lite mer att läsa under A-lagetEftersnack.

Tryckfel i utdelat spelprogram
2008-01-16 20:36

Tyvärr har Tryckfels- Nisse varit framme.
I spelomgång 14 möter A-laget Kulladals BS kl 16.00 på hemmabanor. Speldagen är lördag och inte
söndag som det står på spelprogrammet.

Farmens serie saknas!
2008-01-16 14:06
Vårens spelprogram och tabell för Farmen saknas på swebowls hemsida.
Som ni kanske märkt så kan ni inte hitta Farmens serie på Swebowls hemsida under
"Resultat/Tabeller/Program". Därmed kan inte matchfakta t ex redovisas. Detta beror enl. ansvarig
person på att koder och nycklar ej fungerar. Dock har man förhoppningar om att det skall fungera till
kommande omgångs seriespel. Det är för övrigt inte bara Farmens serie utan bl a flera div 3- och 4serier som saknas.

Svenska Cupen 2008
2008-01-15 19:34
Kvalet har startat och håller på t o m vecka 16.
Läs mer om tävlingen här, eller klicka på bilden.

Farmen stod för vinsten i Perstorp
2008-01-13 14:32

Man grejade det som A-laget inte klarade av.
Farmen gjorde en bra och stabil match när man bortabesegrade toppkonkurrenten BK Treff i Perstorp.
Det var dock en betydligt jämnare match än de klara siffrorna 14-6 ger sken av. Läs mer om matchen på
F-laget-Eftersnack.

Ett lokalderby utan riktig nerv
2008-01-12 20:02

BK Frigg bjöd inte på mycket i nystarten av seriespelet.
Man var, efter en trög inledning, oss synnerligen övermäktiga och besegrade oss klart med 15-5. På sina
hemmabanor i Perstorp var vi tyvärr ett lätt byte. Läs mer om matchen på A-laget-Eftersnack.

B-laget var först ut i vår
2008-01-12 10:01

Redan igår (fredag) spelade B-laget sin "vårpremiär" mot BK Bjärne.
Man fick revansch för förlusten i december. Tre av fyra spelare tog sig över 700. Pontus gjorde det för
övrigt för första gången den här säsongen med 701.
Tyvärr så blev det fel vid rapporteringen av resultatet så 0 -0 blev registrerat, men vi håller på att rätta
till felet. Vet dock ej när det är tillrättat. Läs mer om matchen på B-laget-Eftersnack.

Pelle och Jurre - en vinnande kombination
2008-01-09 20:45
På kort tid kan Pelle notera sig för två tävlingsvinster.
Dels vann han Hässleholms hallmästerskap i december och några veckor senare triumferade han och
Jurre i en Scotch Double-tävling i Höganäs. Bara att gratulera och hoppas att spelet håller i sig.

Ny omgång av GotteJoker
2008-01-09 20:38
Snart drar vårens omgång av ovan nämnda lotteri igång.
Någon gång under februari månad startar vårens omgång. Närmare info kommer inom kort av Nisse och
Krüger. Försäljningen av lotterna har börjat.

Förhandsfavoriterna höll
2008-01-07 05:20
Inte oväntat så vanns dam- resp. herrklassen i Norra Skåne-cupen av två favoriter.
Jessica Håkansson, BK Cefyra, upprepade fjolårets seger när hon i finalen besegrade klubbkompisen och
förre Hässlespelaren Linda Olsson. I herrklassen vann Jonas Nilsson, Osby BS, vilket var fjärde gången i
åttonde finalen. I finalen besegrade han en "coming man" i Fredrik Åkerberg, Team Osby.
För våran egen del så nådde ingen av de våra semifinalerna, men närmast därefter hamnade tre spelare.
På femte, sjätte och sjunde plats hamnade Paddan, Ola Kajrup och Mogge. Mest positiva överraskningen
var givetvis Olas sjätte plats även om han vann cupen då den senast gick i Osby. Det anmärkningsvärda
är snarare att han inte spelat nämnvärt mycket senaste året, men det kanske det blir ändring på nu.
Här kan du läsa vad tidningen Norra Skånes utsände, Andreas Andersson, skriver om cupen.

Reservlagets spelprogram är också klart
2007-12-30 12:11

Dock kan matchtider fortfarande ändras.

N Ö S K 4 manna 2007/08
BK 59:an

Turbanhallen

Hässleholm

BK Rapid

Turbanhallen

Hässleholm

BK Allön

Sporthallen

Kristianstad

BK Söder

Sporthallen

Kristianstad

BK Treff

Bowlinghallen

Perstorp

BS Hässle

Turbanhallen

Hässleholm

BK Turbanen

Turbanhallen

Hässleholm

BK Bjärne

Turbanhallen

Hässleholm

Tollarps BK

Sporthallen

Tollarp

11 Omg. 12-13 Jan

12 Omg. 19- 20 Jan

S 10.40 BK Turbanen-BK Allön

S 14.00 BK Allön-BK Rapid

S 12.20 BS Hässle-BK Söder

S 09.00 BK Bjärne-BS Hässle

S 14.20 BK Rapid-BK Treff

S 14.00 BK Söder-BK 59:an

L 09.00 BK 59:an-BK Bjärne

S 10.40 Tollarps BK-BK Turbanen

13 Omg. 26-27 Jan

14 Omg. 2-3 Feb

S 12.20 BK Bjärne-BK Allön

S 10.40 Tollarps BK-BK 59:an

S 12.20 BS Hässle-Tollarps BK

L 14.00 BK Allön-BK Treff

S 14.20 BK 59:an-BK Rapid

L 09.00 BK Turbanen-BK Bjärne

L 16.00 BK Treff-BK Söder

L 09.00 BK Rapid-BS Hässle

15 Omg. 23-24 Feb

17 Omg. 8-9 Mars

L 16.00 BK Treff-BK Turbanen

S 12.20 BK Allön-Tollarps BK

S 10.40 BK Bjärne-Tollarps BK

S 12.20 BK Söder-BK Turbanen

S 12.20 BK Söder-BK Rapid

S 16.00 BK Treff-BK Bjärne

S 10.40 BK 59:an-BK Allön

S 16.00 BK 59:an-BS Hässle

18 Omg. 15-16 Mars

19 Omg. 12- 13 Apr

L 10.40 BK Bjärne-BK Söder

S 10.40 BS Hässle-BK Treff

L 12.20 Tollarps BK-BK Treff

S 10.40 BK Turbanen-BK 59:an

S 10.40 BK Allön-BS Hässle

S 10.40 Tollarps BK-BK Söder

L 10.40 BK Turbanen-BK Rapid

S 12.20 BK Rapid-BK Bjärne

Nu är cupen lottad!
2007-12-24 08:19

Det var inte "lapp på luckan" direkt när cupen skulle lottas. Endast 56 herrar och 24 damer
hade hörsammat inbjudan.

Vi får väl hoppas att cupen vänder trenden och åtminstone kan jubilera 2009 och därmed fira 50:e
upplagan. Nog om det. Här följer lottningen:
Herrar, första omgången, lördag 5 januari
Kl 09.00
Jonas Arvidsson, Osby BS - Peter Bruno BK Turbanen
Jörgen Sjöberg, Osby BS - Mats Nilsson, Osby BS
Linus Jonsson, BK Bjärne - Lars Ohlsson, Team Osby
Dan Åkerberg Team Osby - Ola Kajrup, 59an
Tomas Jacobsson, BK Bjärne - Måns Håkansson, 59an
Linus Carlsson, Osby BS - Christoffer Nilsson, Osby BS
Thomas Kleberg Team Osby - Mikael Nilsson, BK Turbanen
Joachim Hansson, Team Osby - André Ekberg, 59an
Kl 10.00
Ronny Turesson, 59an - Marcus Månsson, Osby BS
Håkan Bengtsson, Osby BS - Christer Hellberg, BK Rapid
Jörgen Oksanen, 59an - Stefan Persson, BK Kronan
Max Håkansson, 59an - Tobias Lexberg, Osby BS
Rickard Svensson, BK Kronan - Peter Malmqvist, BK Albatross
Roger Troedsson, Osby BS - Jonas Nilsson, Osby BS
Mikael Persson, Osby BS - Peter Lilja, 59an
Lars Löndahl, BK Kronan - Kjäll Wikström, BK Kronan
Kl 12.30
Kjell-Åke Thörn, Team Osby - Johan Nilsson, BK Bjärne
Elo Johannesen, BK Rapid - Mikael Björk, Team Osby
Morgan Strandberg, 59an - Ola Svensson, BK Kronan
Leif Cato, Team Osby - Marcus Hofvander, 59an
Mikael Danielsson, BK Turbanen - Kjell Andersson, Team Osby
Anders Andersson, Osby BS - Örjan Sunesson, BK Kronan

Anders Andersson, 59an - Håkan Krüger, 59an
Dan Idström, Osby BS - Teuvo Harju, Team Osby
Andra omgången
Kl 11.00

segr. Arvidsson/Bruno - segr. Sjöberg/Nilsson
segr. Jonsson/Ohlsson - segr. Åkerberg/Kajrup
segr. Jacobsson/Håkansson - segr. Carlsson/Nilsson
segr. Kleberg/Nilsson - segr. Hansson/Ekberg
segr. Turesson/Månsson - segr. Bengtsson/Hellberg
segr. Oksanen/Persson - segr. Håkansson/Lexberg
segr. Svensson/Malmqvist - segr. Troedsson/Nilsson
segr. Persson/Lilja - segr. Löndahl/Wikström
Kl 13.30
Lars-Erik Håkansson, Team Osby - segr. Thörn/Nilsson
Fredrik Åkerberg, Team Osby - segr. Johannesen/Björk
Ingvar Nilsson, BK Turbanen - segr. Strandberg/Svensson
Roland Kjellberg, BK Kronan - segr. Cato/Hofvander
Jan Persson, Team Osby - segr. Danielsson/Andersson
Daniel Nilsson, Osby BS - segr. Andersson/Sunesson
Lars Wärhlstam, 59an - segr. Andersson/Krüger
Kristian Håkansson, Osby BS - segr. Idström/Harju
Damer, första omgången, lördag 5 januari
Kl 15.00
Birgitta Karlsson, BK Cefyra - Linn Olsson, BK Cefyra
Lena Nilsson, BK Tuvetjejerna - Anna Ståhlros, BK Tuvetjejerna
Jessica Håkansson, BK Cefyra - Nina Turesson, BK Cefyra
Elizabeth Svensson, BK Tuvetjejerna - Jeinie Sandelin, BK Cefyra
Eva Ågran, BK Tuvetjejerna - Pernilla Magnusson, BK Cefyra
Linda Olsson, BK Cefyra - Petra Karlsson, BK Cefyra
Emilie Jönsson, BK Tuvetjejerna - Lena Persson, BK Tuvetjejerna
Marianne Claesson, BK Tuvetjejerna - Kerstin Gustavsson, BK Cefyra
Andra omgången
Kl 16.00
Alice Troedsson, BK Tuvetjejerna - segr. Karlsson/Olsson
Hanna Carlsson, BK Tuvetjejerna - segr. Nilsson/Ståhlros
Helena Gullberg, BK Tuvetjejerna - segr. Håkansson/Turesson
Marianne Bengtsson, BK Tuvetjejerna - segr. Svensson/Sandelin
Olivia Nilsson, BK Tuvetjejerna - segr. Ågran/Magnusson
Marlene Reimers, BS Hässle - segr. Olsson/Karlsson
Elisabeth Arvidsson, BK Tuvetjejerna - segr. Jönsson/Persson
Sanna Bengtsson, BK Tuvetjejerna - segr. Claesson/Gustavsson

Nu är även A-lagets spelschema för våren tidsatt
2007-12-16 17:15

Vårens serie inleds för övrigt med bortamatch mot BK Frigg.
I princip så är spelschemat för våren spikat men ändringar kan givetvis ske. Här kan du se hela
spelschemat.

Gör som Andreas och Löfvet!
2007-12-15 09:37
Hjälp mig att uppdatera "spelarprofilerna".
Andreas och Lennart "Löfvet" Löfving har redan hörsammat mitt rop på hjälp i gästboken och skrivit ner
lite info om sig själva enl. den mall som finns för varje spelare. Det är alltså inga hemligheter jag
kommer att publicera.
Vore även trevligt om ni har någon bra bild på er själva som ni vill att jag lägger ut (se Löfvets bild, 320
pixlar bred). Bilden bör varken vara för stor eller för liten utan bör ligga mellan 250-300 pixlars bredd.
Har ni en bild som är större så är det inga problem för mig att anpassa den värre blir det om bilden är
för liten.
Så för allas skull vore det trevligt med lite mer information om våra medlemmar, eller hur? Ev. bild
måste ni maila medan texten även kan lämnas pappersvägen.

12 59or ställer upp i cupen
2007-12-15 09:25
När anmälningstiden gått ut i fredags (14/12) hade 12st 59or anmält sig till den
traditionsrika Norra Skåne-cupen som den här gången spelas i Osby.
De som anmält sig är:
André Ekberg, Anders Andersson, Morgan Strandberg, Lars Wärhlstam, Peter Lilja, Marcus Hofvander,
Ronny Turesson, Håkan Krüger, Max Håkansson, Måns Håkansson, Ola Kajrup och Jörgen Oksanen.
Lottningen kommer att publiceras i tidningen Norra Skåne 24 december och kommer även att läggas ut
här på hemsidan.

Avgiftspåminnelse!
2007-12-12 16:09
Siste december är sista dag för inbetalning av spelavgift.
Det vi menar är att senast 31 december skall minst halva spelavgiften vara inbetald. Detta enl. utdelad
och utskickad individuell information. Har ni några frågor så kontakta undertecknad.
OBS! Detta gäller inte höstens nygamla spelare Joakim Svanström och Roland Ström.

Vårens matcher för Farmen är tidsatta
2007-12-11 20:09
UK får dock se till att det är morgonpigga spelare de tar ut till Farmens matcher.
För när vi studerar vårens spelschema, som nu är tidsatt, så ser vi att speltiderna är antingen kl 09.00
eller 10.40. Klicka här för vårens tider. Under nästa vecka (51) lär även A-lagets tider vara klara.

Uppdaterad snittlista
2007-12-11 19:18

Snittlistan för höstens seriespel är nu uppdaterad.
Snittlistan hittar du i Arkivet och mer detaljerade uppgifter för resp. spelare finner du under
Spelartruppen .

Farmen - poänglösa i Höör!
2007-12-02 15:47
Frosta BK var några snäpp bättre i söndagens seriematch.
Frosta tog tidigt ett grepp om matchen och ledde i halvtid med 7-3. Detta underläge kunde vi aldrig
hämta in, även om chanserna fanns. B -laget spelade på söndagen två matcher, i Perstorp och i
hemmahallen. I bortamatchen spelade man riktigt bra och besegra de BK Treff. Dagens andra match, mot
Tollarps BK, blev inte lika lyckosam utan blev en klar seger för bortalaget.
Läs mer om matcherna på F-laget-Eftersnack och B-laget-Eftersnack.

Två poäng med hem
2007-12-01 17:24

Resan till sydkusten resulterade bl a i en vinst mot exallsvenska BK Borgen.
A-laget avslutade höstsäsongen på bästa tänkbara sätt med att vinna mot BK Borgen (12-8). En viktig
vinst i jakten om de åtråvärda placeringarna 1, 2 och 3. Tidigare på dagen hade man dock klart förlorat
mot ett storspelande Ystads IF med 16-4. Utförligare matchreferat signerat en gästskribent, kommer
under söndagen.
I och med de två poängen så har man ett sex poäng stort försprång ner till fjärdeplacerade laget, Lunds
BK.

Norra Skåne-cupen 2008
2007-11-27 16:05
Anmälningslistan är uppe.
Den traditionsrika cupen spelas som vanligt vid trettonhelgen. Denna gång är spelplatsen Osby.
Anmälningslista finns nu uppe på vår anslagstavla i hallen. Ni har fram till 12 december på er att anmäla
er.
När det gäller startavgiften till tävlingen så är det så att ni som har pengar kvar på era personliga
konton, kan använda kontot till att betala avgiften. Ni som tömt era konton får själva betala avgiften.
Dock är det så att klubben betalar startavgiften för alla anmälda klubbmedlemmar och debiterar sedan er
i efterskott.
Vill ni ha saldobesked på era personliga konton? kontakta då kassören (undertecknad).

Bensinersättning - reseräkning
2007-11-27 09:12

Är du berättigad till bensinersättning?
Fyll då i en reseräkning för utbetalning av bensinersättning. Det finns en reseräkning att ladda ner och
fylla i här på hemsidan (Arkivet). Lämna den sedan till kassören för utbetalning av ersättningen.
Därmed underlättar du en hel del för honom.
Har du några frågor? hör då av dig till undertecknad.

Derbyvinst och seriefinal
2007-11-25 18:41

Farmen besegrade BK Hammaren i hallderbyt.

Då A-laget var spelledigt var det Farmen och B-laget som skulle bekänna klubbens färger. Detta gjorde
man på bästa möjliga sätt, med varsin vinst.

Farmen gav inte Hammaren någon revansch utan vann klart efter att ha gjort 5 -0 i första och sista
serien. B-laget spelade seriefinal mot BK Treff och vann en knapp men klar seger på hemmabanorna.
Därmed har man vunnit sju av åtta matcher.
Här kan du läsa mer om matcherna, F-laget- Eftersnack och B-laget-Eftersnack.
Den här söndagen så har även våra killar på söndagsträningen spelat sina första matcher utanför
Hässleholm, nämligen i Osby, med fina resultat som följd. Klicka på Nyheter nybörjarträningen för
mer info om deras resultat.

Fullständig resultatlista
2007-11-18 17:41

Hela 97 par startade i den nyligen avslutade Hässleholmsmixen.
Mixklassen vanns av Anette Dalström, BK Tuvetjejerna och Tommy Davidsson, Osby BS medan Scotch
Doubleklassen vanns av Sebastian Svensson och Kalifa Sambou, båda Vikens BK.
Tyvärr så måste vi konstatera att det var lite dåligt med startande från vår egen förening, då endast sju
ställde upp i tävlingen.
Fullständig resultatlista finns i arkivet.

Månadstävling inställd!
2007-11-18 16:28

Tyvärr så måste vi även ställa in höstens tredje månadstävling.
Månadstävlingen på Zuperbowl fredagen 23 november är inställd då uppslutningen var för dålig. Fram till
sista anmälningsdag (18 november) hade fem spelare anmält sig.

Fortsatt med i toppen
2007-11-18 16:10

Både A och Farmen vann sina hemmamatcher i omgång åtta.

A-laget vann båda sina hemmamatcher, mot BK Ohm och Team Bjuv. På lördagen besegrade man klart
Ohm med 14-6 medan söndagsmatchen mot Team Bjuv var en betydligt jämnare historia. En match som
vanns med 11-9.
För Farmens del blev det en ny hemmavinst. Den här gången var det BBK Spärren som fick se sig
besegrade med 15-5. I den här matchen fanns helgens dominant, nämligen Chrille som storspelade sig
till det fina resultatet 898.
Läs mer om matcherna på A-laget-Eftersnack resp. F-laget- Eftersnack.

Stängt och igenbommat fram till 17 november
2007-10-30 13:21
Fr o m 31 oktober och fram till 17 november så händer här ingenting...
Då undertecknad (webbmaster) lämnar höstrusket för dryga två veckor i Thailand så händer här
ingenting. Likaså gäller gästboken, som kommer att vara "stängd" under denna period.
Det sistnämnda är en följd av flera tråkiga inlägg i gästboken. Så ni får med andra ord kommunicera
med varandra på annat sätt.

Ni har väl koll?
2007-10-28 19:13
Kolla alltid in kalendern...
För tillfället håller GotteJoker på för fullt fram t o m lördagen v 50.
Likaså träningstävligen håller på för fullt.
Hässleholmsmixen 2007 äger rum 3-4 och 10-11 november. Ett samarrangemang med BS Hässle. Du
har väl anmält dig till tävlingen?
Första sammandragningen i Skånes Elit Junior Serie spelas i Ängelholm lördagen 3 november.
Höstens andra och sista månadstävling på Hässleholm Zuperbowl är fredagen 23 november från kl
19.00. Efteråt blir italiensk buffé på samma ställe. Anmälning sker på listan i hallen.
Julfest blir fredagen 14 december också på Zuperbowl för dig och din respektive. Det blir bowlingspel kl
18.00 - 20.00 och därefter serveras en julbuffé. Klubben bjuder på dig (dock bara på spelet och maten)
medan din respektive betalar 150kr. Sista anmälningsdag är onsdagen 5 december.
Höstens sista dragning i stödmedlemslotteriet är framflyttad till 22 november eftersom
undertecknad besöker Thailand 31/10 - 17/11.
Så än en gång - kolla alltid in Kalendern.

Olofström fick sin efterlängtade revansch
2007-10-28 11:51
Vår kvalvinst i Osby satte tydligen djupa spår i Olofströmmarnas tigerhjärta.
Vid lördagens bortasväng till Olofström och Karlskrona för mötena mot BS och BK fick BS sin rättmätiga
revansch. Efter en poängmässigt jämn inledning, underläge med 6-4 efter två serier, gick tåget och vi
tog inte fler poäng i matchen. I Karlskrona var det jämnt i en serie sedan var det slut.
På söndagsmorgonen var det hemmamatch för Farmen som tog sig an Lilla Paris BK. Matchen blev
synnerligen ensidig, det vittnar väl slutsiffrorna om (19-1).
Mer info om matcherna finns på A-laget-Eftersnack och F-laget-Eftersnack.

Vi tar bussen till Olofström och Karlskrona
2007-10-21 17:45
Vi har bokat buss med plats för 21 personer. Följ med och stötta ditt lag.
Lördagens bortaresa till Olofström och Karlskrona sker med buss. Det finns plats för 8 -10 personer att
följa med utöver laget. Vi samlas vid hallen för avresa ca kl 08.00.
Anmälningslista kommer upp på måndagkväll för er som vill följa med. Du kan även anmäla dig till
undertecknad.

Poängen fortsätter att trilla in
2007-10-21 17:20

Både Farmen och B-laget spädde på sina tidigare digra poängskördar.
Farmen spelade oavgjort, 10-10, mot sina farmarkollegor i BK Grabbers på bortabanor medan B-laget
förlängde den förlustfria raden med ännu en vinst (femte i rad).
Läs mer om matcherna på F-laget-Eftersnack och B-laget-Eftersnack.

Det var "spel mot ett mål"
2007-10-20 14:23
Lördagens hemmamatch för A-laget var bara jämn inledningsvis.
Siffrorna 3-2, 5-0, 5-0 och 5-0 visar att motståndarna, BK Luntertun inte hade mycket att sätta emot. I
och med vinsten så befäste A -laget sin position i sin grupp och bättrade på kvoten markant.
Läs mer om matchen på A-laget-Eftersnack.

STYRELSEMÖTE 21 OKTOBER KL 15.00
2007-10-19 09:13

Alltså, styrelsemöte söndagen 21 oktober kl 15.00 i Turbanhallen.

Två segrar till under söndagen
2007-10-14 17:56

Farmen betvingade Team Osby F och tog båda poängen precis som B-laget gjorde mot Tollarp.
Farmen vände ett underläge i halvtid till en klar seger med 13 -7. B-lagets seger var inte lika klar. Man
hade en ledning på knappa 100 poäng inför sista serien men tappade stadigt i sista serien. Man höll dock
undan och vann med 39 käglor.
Läs mer om matcherna på F-laget-Eftersnack och B-laget-Eftersnack.

Det var kört efter tre serier
2007-10-14 08:45
Lördagens A-lagsmatch mot BK Elbogen-N6 F var jämn inledningsvis, men...
Elbogen-N6 F höll matchen jämn slagmässigt fastän man låg under med 7-3 efter halva matchen (30783056). Andra halvan av matchen var "spel mot ett mål" och avsaknaden av reserv i bortalaget märktes
markant.
Senare under söndagen kommer utförligare matchreferat och eftersnack från den här matchen samt
Farmens och B-lagets hemmamatcher. Matchfakta A-laget.

Här är passningsschemat
2007-10-13 08:17

Tänk på att BS Hässle kommer att komplettera detta schema.

Hässleholmsmixen 2007
Lördag 3/11
kl 09.30 - Pelle, kl 11.30 - Lennart, kl 13.45 - Börje, kl 16.00 - Ronny
Söndag 4/11
kl 09.30 - Anders, kl 11.30 - Nils-G, kl 13.45 - Marcus
Lördag 10/11
kl 09.30 - Peter, kl 11.30 - Mats, kl 13.45 - Jörgen Windh, kl 16.00 - Lars

Söndag 5/11
kl 09.30 - Christer, kl 11.30 - Morgan, kl 13.45 - Håkan K.
OBS! Ditt pass börjar en halvtimme före ovan nämnda tid. Detta för att ta in betalning och skriva
startkort.
Kan ni inte på ovan nämnda tid så måste ni själva ordna ersättare eller fixa ett byte. Vid varje pass
skall minst en representant från resp. klubb närvara.
Frågor ang. passningsschemat som inte gäller byte av tider, kontakta Jörgen Oksanen eller Britt-Marie
Hofvander i Hässle.
Ev. ändringar och byten av tider skall noteras på passningsschemat som sitter på vår anslagstavla i
hallen.
Vill du ha ett eget passningsschema? så finns det i klubbens skåp i hallen.

Det blir en mixedtävling trots allt
2007-10-09 09:07
Även i år arrangerar vi en mixedtävling tillsammans med BS Hässle.
Med kort varsel men utan Hilding Anders som sponsor arrangerar vi Hässleholmsmixen tillsammans med
BS Hässle kommande speluppehåll, 3-4/11 och 10-11/11.
Vi vet att det är kort varsel men hoppas ändå att så många klubbmedlemmar i resp. klubb som möjligt
ställer upp som funktionärer. En från vardera klubb/pass. Ni som har förhinder (i BK 59an), var vänliga
och meddela Jörgen Oksanen, omgående innan passchema görs upp.

Bowling på webb-tv
2007-10-07 13:36
Nu finns möjligheten att se bowling live på nätet. Allt ifrån seriematcher till SM-tävlingar.
Via denna länk (http://www.bowlstream.tv) kan du följa flera olika bowlingarrangemang live.

Lasse, Tejpen och Paddan
2007-09-29 09:39

Dessa tre lade beslag på priserna vid höstens första månadstävling på Zuperbowl.
Ett par sena återbud gjorde att endast 13 man tog banorna i besittning. Spelet för kvällen var högsta
slagning över tre serier (inkl. falsk 300-serie).
Högsta slagning hade Lasse med 704, följt av Tejpen med 682. Högsta falska 300-serien hade Paddan
med 269.
På grund av missförstånd och dålig kommunikation ang. förtäring efteråt så blev det inte som det kanske
var tänkt, men vi bättrar oss till nästa gång. Då hoppas vi även på bättre uppslutning. (26 oktober)
Vi kanske ev. skall lägga den en vecka senare (2 november) och höstens sista (30 november) en
vecka tidigare då A-laget har tidig bortamatch bägge påföljande lördagarna. Något att tänka på kanske.

Onsdagen 3 oktober startar vi träningstävlingen
2007-09-25 19:55

Tävlingen spelas under 16 spelomgångar från 3 oktober och fram till 23 januari.

Tävlingsformen är man mot man (alla möter alla) över en serie med licenshcp. Startfältet (ni som har
någon form av träningsabonnemang) är uppdelat i två grupper.

Grupp 1: Paddan, Oksi, Jörgen O., Pontus, Mogge, Ronny, Micke, Jurre, Mattias, Jonte och Stefan Z.
Grupp 2: Nisse, Adde, Pelle, Måns, Max, Andreas, Marcus, Håkan K., Peter, Löfvet och Chrille.
Udda spelomgångar spelar grupp 2, medan grupp 1 spelar jämna spelomgångar. Här nedan finns
spelprogrammet för omg. 1 resp. 2.
1 omg. 3 oktober
18.10 Adde-Marcus
18.10 Pelle-Chrille
18.30 Peter-Max
18.30 Måns-Håkan K.
18.50 Löfvet-Andreas
2 omg. 10 oktober
18.10 Oksi-Micke
19.30 Jörgen O.-Stefan Z.
19.30 Mattias-Mogge
19.30 Pontus-Jurre
19.30 Jonte-Ronny
Hela spelprogrammet kan du hämta här för resp. grupp. (pdf-fil) Spelprogram finns även på
anslagstavlan i hallen.
Har ni några frågor, så kontakta Michael Wegner.

Måns 817 - Kristianstad - ny vinst
2007-09-24 21:02

B-laget tog en ny vinst när man bortabesegrade BK Allön i söndags.
En jättefin laginsats av laget och i centrum var Måns Håkansson med sina 817. Övriga individuella
resultat finner du på B-laget-Eftersnack.

Onsdagsträningen 26 september är inställd!
2007-09-23 18:48

På grund av byte av datorer, kablar och kameror till scoringsystemet så är hallen stängd 25
och 26 september (tisdag och onsdag).

Vad säger reglementet?
2007-09-23 17:00

Ja, vad säger reglerna när det gäller oljning?
Jag vet inte, därför ställer jag frågan. Jag tror inte att det finns så hemskt många strikta regler, bara lite
rekommendationer. Finns det någon som vet mer i ämnet så är jag idel öra.
Varför tar jag då upp detta? Jo, efter att varit med i Farmens lag på sönd agmorgonen på bortamatch i
Tyringe, så förstår nog de flesta vad jag pratar om. Vill ni läsa mer om matchen så klicka på F-lagetEftersnack.

Vilken skön seger!
2007-09-22 20:48
Säsongens andra hemmamatch blev säsongens andra hemmavinst.
Lördagens vinst mot Lunds BK satt hårt inne och avgjordes inte förrän i slutrutorna. Läs mer om
matchen under A-laget-Eftersnack.

Felaktiga uppgifter!!!
2007-09-21 14:00
Månadstävlingen 28 september på Hässleholm Zuperbowl är kl 19.00 - 20.00 och inget annat.
Tyvärr har jag lämnat felaktiga uppgifter och hoppas detta inte ställer till det för er som bokat in den
felaktiga tiden. Alltså kl 19.00 startar vi och inget annat.

Två poäng är godkänt på bortaresan
2007-09-15 16:24

Det var både upp och ner på bortasvängen tlll Arlöv och Baltiskan.
En klar vinst i Arlöv mot BK Viljan med 17-3, men vad hände sedan i Baltiskan? Förlust med 15-5 mot
Öresunds BS. Nästan lika dåligt som fjolårets höstmöte i Baltiskan mot just Öresund.
Farmen lyckades knipa båda poängen mot BK Treff efter mycket strul och 5-0 i sista serien.
Läs mer om resp. lags matcher på A-laget-Eftersnack och F-laget-Eftersnack.

Det har varit dragning i stödmedlemslotteriet
2007-09-13 21:50

Årets tredje dragning (13 september) har ägt rum och högvinsten vann Ingvar Andersson.
Hela dragningslistan med övriga vinnare finns i Arkiv-Dokument.

Stefan Holm har hastigt avlidit
2007-09-11 14:28

Inte riksbekante höjdhopparen utan bowlaren Stefan Holm.
Han var en ytterst aktiv medlem i klubben som alltid ställde upp innan sjukdom satte stopp för det. Vi
kommer därför att minnas honom på vårt sätt och hedra hans minne. Våra tankar går givetvis också till
hans barn och familj.
Stefan Holm blev 51 år.

Dags för tränings- och månadstävling
2007-09-09 21:36

Onsdagen 19 september startar vi en träningstävling och fredagen 28 september är det dags
för månadstävling på Hässleholm Zuperbowl.
När det gäller träningstävlingen så gäller det ni som har träningsabonnemang. På anslagstavlan i hallen
finns info om tävlingen och vi ber er där notera vilka onsdagar ni inte kan spela. Detta för att vi skall
kunna lotta spelomgångar. Tävlingen kommer nämligen att spelas som individuell tävling där alla möter
alla över en serie. Era önskemål skall meddelas senast lördag 15 september.
Månadstävlingen spelas fredagen 28 september kl 18.00 - 19.00. Vi spelar lite och har det allmänt
trevligt. Anmälningslista och info till denna tävling finns på samma ovan nämnda anslagstavla och ni
måste anmäla er senast söndagen 23 september.

Vi kommer att spela ytterligare två månadstävlingar i höst på Hässleholm Zuperbowl och det blir 26
oktober och 30 november.

Farmen tog "bara" en poäng
2007-09-09 13:55

En dålig tredje serie höll på att kosta laget båda poängen.
Laget vände sedan en hotande förlust (underläge 7-8) via 3-2 i sista serien till ett oavgjort resultat. Läs
mer under F- laget-Eftersnack.

Premiären var avklarad efter tre serier
2007-09-08 13:48

Det blev som vi hoppades.
Vi var för dagen det stabilare laget och en glasklar seger med 14-6 kunde bärgas. Läs mer om matchen
under A-laget-Eftersnack.
B-lagets premiärmatch från i fredags mot BS Hässle slutade i dur, med en vinst med siffrorna 21412454. Läs mer om matchen under B-laget-Eftersnack.

"Paddan" har redan fixat en serieseger
2007-09-04 12:23
Nu är det dags för oss andra att hänga på och inte vara sämre.
Anders "Paddan" Andersson ingick i Sjövikens IF´s seriesegrande bangolflag när man vann div 2 södra A.
På Sjövikens hemsida finns mer att läsa om detta.

Fotografering
2007-09-02 22:28

På onsdagsträningen 5 september tänkte vi ta några lagbilder för publicering på hemsidan.
Vi uppmanar därför alla medlemmar, som har tid och möjlighet, att komma till hallen iförd speltröja för
fotografering av lite lagbilder.

Det blev en klar vinst till slut
2007-09-02 14:51

Farmens premiär bjöd inte på skönspel, men en klar vinst kunde ändå bärgas.
Läs mer under F-laget-Eftersnack.

Problem att logga in?
2007-08-26 08:44

Kontakta då RF via e-post.
RF´s e-post helpdesk@rf.se.

Håll utkik i Era mailboxar
2007-08-24 14:14
I dagarna skickas de personliga inloggningsuppgifterna ut till den här nya hemsidan.
Se till att Ni aktiverar och sparar dessa inloggningsuppgifter för framtida bruk då det kan krävas att Ni
behöver dem för att ta del av viss information här på hemsidan.
OBS! Du som inte har e-post kan ej heller få några inloggningsuppgifter, då de endast skickas ut via epost.

B-lagsmatch flyttad
2007-08-23 09:10

B-lagets bortamatch i omg. 4 (23 september) mot BK Allön är senarelagd.
Matchen spelas samma dag men med start kl 12.20 istället för kl 10.40. Observera att denna ändring
inte är gjord i det utdelade spelprogrammet som medföljer din licens.
Ett tryckfel återfinns också i spelprogrammet och det är att BK Hammaren fortfarande spelar i Tyringe.
Så är inte fallet utan man har nu Hässleholm och Turbanhallen som sin hemmabas. En information nog
så viktig för F-laget som i premiären ställs mot just BK Hammaren.

Hässleholmsgården - inställt
2007-08-15 20:27

Lördagens avslutning på Hässleholmsgården, efter träningslägret, ställs tyvärr in på grund av
för litet intresse.

Säsongsstart!
2007-08-10 23:48

Onsdagen 15 augusti startar årets säsong på allvar.
Träningsabonnemanget startar 15 augusti med träning kl 18.00 - 19.30 och på lördagen 18 augusti är
det dags för träningsläger kl 13.00 - 18.00 och efterföljande aktiviteter på Hässleholmsgården om vädret
så tillåter.

Inte oväntat blev det en hemmaseger
2007-08-08 06:20

Det var Michael Wegner som segrade i årets uppstartscup efter snudd på bländande spel.
Micke gav inte sina motståndare någon större chans, utan han besegrade dem alla väldigt klart. Drygt
900 på sina fyra serier talar sitt tydliga språk.
Trots ett lite mindre startfält än tidigare år så var stämningen god. Trevligt att se var även några av
säsongens nya och nygamla spelare på banorna.
Åter till tävlingen. Mickes finalmotståndare var Marcus som efter en hård batalj mot Löfvet tvingades till
"shoot out" innan de två kunde skiljas åt. Båda hade gjort 202, men Marcus började skiljerutorna med
en dubbel och därmed var det klart. Mickes semifinalmotståndare var Ronny, som med minsta möjliga
marginal hade avancerat till semifinalen. Där var han dock chanslös mot Mickes dryga 230. Därmed blev
Löfvet trea och Ronny fyra.
För oss som det inte gick lika bra för är det bara att kämpa vidare. Det kommer ju fler tillfällen och då är
det våran tur.

Välkommen till nya Klubben Online!
2007-07-27 13:54
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