Sommarledigt...
2009-06-02 20:28

Innan vi alla tar lite sommarledigt från bowlingen, så vill vi här på hemsidan "pusha" för
några saker.
Pga att vi ändrat verksamhetsåret (1 juli - 30 juni) så kommer årsmötet för det snart avslutade
verksamhetsåret inte att bli av förrän i augusti månad. Detta av praktiska skäl, då juli är semestertider
för många. Årsmötet äger därmed rum 28 augusti kl 18.30 på sedvanlig plats (se hemsidans startsida).
I början av augusti kommer bowlinghallens interna träningsserie att spelas och 17 augusti kommer årets
Uppstartscup att gå av stapeln. Info om cupen och hur anmälan går till kommer inom kort att finnas via
länken på hemsidans startsida.
Träningen (onsdagsträningen) startar för säsongen 19 augusti på sedvanliga tider. Någon form av
träningsläger kommer det också att bli i augusti. Hallen kommer också att ha öppet vissa dagar i juli för
de som kanske inte kan bärga sig till augusti.
Många är säkert nyfikna på spelprogrammet, och det kommer vi givetvis att lägga ut på hemsida n så fort
det finns färdigt. B-lagets serieindelning är för övrigt klar sedan någon vecka tillbaka under B-lagets flik
under "Ligaspel" (hette tidigare "Våra lag"). Vi kan också meddela att Pelles och Jurres övergång till BK
Turbanen är klar. Därmed är de spelklara tidigast 1 augusti.
Vi kommer även att anmäla ett lag till Skånes Elit Junior Serie till kommande säsong. Det blir samma
upplägg som den gångna säsongen. Första sammandragningen spelas dock inte förrän 19 december
2009, medan finalen spelas i Ängelholm 16 maj.
Vi vill även "pusha" för att ni värvar fler stödmedlemmar samt att ni sponsrar klubben genom att handla
via spnsorhuset.se. Länk till detta finns ju här på hemsidan. För att komma ihåg att handla genom
sponsorhuset så kan ni ladda ner deras sponsorsökare (se länk här nedan).

Vi kan även meddela en ändring till vi gjort på hemsidan. Det gäller "Medlemsinfo", den är flyttad och
kommer så småningom att finnas under "Om klubben". Då informationen där endast kommer att gälla
medlemmar så kommer det att krävas medlemsinloggning för att komma åt informationen.
Vi vill också uppmana er att meddela både kassör och sekreterare när ni ändrar era kontaktuppgifter
(bostadsadress, telefon, mobil och e-post). Kontaktuppgifter till kassören och sekreteraren.
Mer exakt info om det som nämnts ovan kommer inom det snaraste att finnas här på hemsidan i "När
händer vad?". Ev. dyker det upp ett sommarbrev via e -post eller snigelpost. Så håll lite koll, både här på
hemsidan och vad det gäller postgången.
Helt igenbommat blir det med andra ord inte här på hemsidan, men betydligt lugnare vågar vi lova. Det
är ju SOMMAR, SOL OCH SEMESTER...

Precis utanför kvartsfinal
2009-05-31 11:24
Hässletjejerna, Louise och Marlene, stred tappert, men hamnade på 10:e resp. 9:e plats i
lördagens åttondelsfinal i B-SM.
Marlene gjorde 1041 och Louise 1030 på sina sex serier. För att nå sista kvartsfinalplatsen behövdes
1051.
Resultat från helgens SM-finaler finns här.

Louise och Marlene i SM-final
2009-05-24 22:04
Under söndagskvällen avslutades SM-kvalet i sju klasser på Bowl4Joy-Vårby. I damernas Bklass hittar vi två Hässleholmstjejer bland de 16 bästa som därmed är klara för SM- final
kommande helg.
De två är Louise Leth och Marlene Reimers, båda från BS Hässle. Resultatnivån var kanske inte den
högsta, då endast en slagning var över 1500 i damernas B -klass. Louise kvalade in på en nionde plats
med 1427 och Marlene blev 15:e med 1405. Hela resultatlistan från kvalet finns här.
Finalspelet spelas kommande helg 29-31/5. Louise och Marlene spelar åttondelsfinal (sex serier
amerikanskt från scratch) på lördagen med start kl 17.00. Du har möjlighet att följa deras framfart via
onlinescoring på Bowling-SM´s hemsida.
Går det riktigt bra på lördagen så kan Du även följa tjejerna på webb-tv. Bowlstream sänder nämligen
live från söndagens finalspel.
Vi i 59an gratulerar båda till den fina insatsen och önskar båda lycka till i finalspelet.

Lotterivinster på väg
2009-05-24 22:01

Stödföreningen låter meddela att majdragningens vinster är på väg till sina rättmätiga
vinnare.
Här kan Du se vilka som vann i majdragningen.

Adde blev femma i riksfinalen
2009-05-24 15:00

I helgens riksfinal i Bowliaden i Stockholm hade Hässleholm två representanter med, vår
André "Adde" Ekberg i P16 och BK Turbanens Frida Joha nsson i F13.
Varje klass innehöll åtta finalister, som spelade vardera sex serier på lördagen. På söndagen fortsatte
finalspelet med matchspel, där alla mötte alla inom resp. klass. Vunnen serie innebar bonus på 30
poäng, medan oavgjort belönades med 15 poäng till vardera spelaren.
Adde låg på femte plats efter lördagens spel, men var inte så hemskt långt efter toppen (drygt 70
käglor). Han avancerade ingenting i matchspelet och var aldrig riktigt närma att avancera heller. Frida
hamnade ett pinnhål lägre, sjätte plats, i den slutliga resultatlistan.
Alla resultat och siffror finns här.

Serieindelningen (preliminär) är klar
2009-05-19 09:20

Både för A, men mest för Farmen blir det mycket nytt i seriespelet. T ex motståndare som
Glasriket KK, BK Atlantic Sharks och Team Värnamo BC.
Se serieindelningen under "Våra lag".

Jeppe vann andra träningstävlingen
2009-05-14 21:44
På sista onsdagsträningen för säsongen avgjordes säsongens andra träningstävling, med en
final mellan fem spelare.
Finalen spelades över en serie med dynamiskt hcp, där sämste man fick kliva av efter varje serie. De
fem till final var Wiggo, Jeppe, Ronny, Ola och Adde.
I nämnd ordning fick Adde, Ola och Ronny kliva av. Slutfinalen kom att stå mellan Wiggo och Jeppe.
Efter en jämn inledning drog Jeppe ifrån med en lång strikeföljd och Wiggo var en slagen man.
Prisutdelning kommer att ske vid årsmötet 28 augusti.

Bantad spelartrupp
2009-05-14 10:29

Kommande säsong har vår spelartrupp minskats med 25%. Hela åtta spelare har
avregistrerats. Märk väl att sex av dessa har mer eller mindre inte spelat alls under säsongen.
Som tidigare nämnts så återvänder Mattias till BK Sösdala. Två spelare till kommer vi att tappa,
nämligen Pelle och Jurre. Deras övergångar till BK Turbanen är dock ännu inte klara.
Tyvärr så har våra försök att knyta nya spelare till klubben inte lyckats, men gläds desto mer åt att
Anders "Paddan" Andersson återvänder efter ett sabbatsår. Aktuell spelartrupp för nästa säsong, frånsett
Paddan, finner du här.
Nu när 10 maj passerats så öppnas transferfönstret inte förrän 1 juli igen. Då gäller dock en månads
karens innan spelaren är klar för sin nya klubb.

Vilken snöplig finalförlust
2009-05-09 19:21

I lördagens finalspel i Skånes Elit Junior Serie var våra killar ytterst nära att plocka hem
förstapriset till Hässleholm, men...
I själva finalen var Kulladals lag snäppet bättre, när man vann den tredje och avgörande finalmatchen
med endast nio käglor. Ett snöpligt slut då killarna vunnit alla matcherna i finalspelets grundserie och
även finalens första match med klara siffror.
Finalen spelades i bäst av tre matcher och den andra matchen var nog finalspelets bästa och jämnaste
match. Båda lagen passerade 600, dock var Kulladal nio käglor bättre även här (611-602).
Fastän ni inte räckte ända fram, killar, så gjorde ni en storstilad insats. Ni var bäst helt enkelt!!!
Finalspelets resultat:
Kulladal-Team Ystad 482-443
Ystad-Turbanen 439-538

59an-Kulladal 532-521
Turbanen-59an 492-562

Ystad-59an 500-579
Turbanen-Kulladal 536-480

59an-Turbanen 521-479
Ystad-Kulladal 423-624

Turbanen-Ystad 575-513
Kulladal-59an 558-599

Kulladal-Turbanen 587-513
59an-Ystad 510-452

Final
59an-Kulladal
540-481

602-611

523-532

Match 3:e plats
Turbanen-Team Ystad
452-505

619-472

560-440

Jeppe, Danne och Pontus
2009-05-08 15:01
Dessa tre killar skall se till att det blir en topplacering vid finalspelet i Skånes Elit Junior Serie
i Ängelholm på lördagen. Ett finalspel som börjar med tidig avresa, redan kl 07.30.
De övriga tre lagen man tampas med är Kulladals BS, Team Ystad och BK Turbanen. Oavsett utgången
av finalspelet så har laget gjort en storstilad insats genom att vinna sin grupp, precis före Turbanen.
Vi håller tummarna här på hemmaplan och följer givetvis lagets framfart via online scoring.

Mattias återvänder
2009-05-02 07:48

Fler och fler frågetecken rätas nu ut när vi börjar närma oss sista övergångsdagen, 10 maj.
Man har också möjligheten att byta klubb längre fram på säsongen, nämligen under perioden 1 juli - 30
november. Skulle det vara så att man väljer att byta klubb under denna period så innebär det även en
karens på en månad innan man kan representera sin nya klubb.
En som redan nu valt att lämna klubben är Mattias Åkerfeldt. Han återvänder till BK Sösdala efter tre
säsonger i klubben.
Tiden fram till 10 maj är inte så lång, men mycket kan hända på denna korta tid. Vi återkommer när det
finns mer att informera om på spelarfronten.

Dynamiskt hcp baserat på poäng införs
2009-05-01 17:36

Från 1 juli 2009 införs dynamiskt hcp baserat på rankingpoäng, och inte snitt som under
säsongen 2008/2009.
Läs hela artikeln här.

B-laget blev seriesegrare utan att spela
2009-04-26 15:15
Med snudd på minsta möjliga marginal kan B- laget nu titulera sig seriesegrare.
Då B-laget redan förra helgen avslutat sitt seriespel, stod deras hopp till att BK Hovet inte
hemmabesegrade BK Cefyra med större marginal än fyra poäng för att ta hem serien.
Detta hopp infriades under söndagen då Hovet "endast" vann med 11-8 över Cefyra. Därmed hamnade
vi och Hovet på samma poäng (27), men vi placeras före då vår kvot var två poäng bättre. Alltså ännu
en framgång den här helgen att glädjas åt.
Något som inte har med B-laget att göra måste vi också nämna och det är att Adde, inte alltför oväntat,
blivit uttagen i Skånes lag i den årliga Köpenhamnskampen som spelas på Kristi Himmelfärdsdag (21
maj) på Baltiskan i Malmö.

Farmen är åter i tvåan
2009-04-25 16:13

Ett lyckosamt kvalspel i Bromölla följdes upp av ett lika lyckosamt kval i Kristianstad på
lördagen.
Det blev vinst i båda matcherna, 12-8 (0-5, 5-0, 3-2, 4-1) resp. 13-7 (3-2, 3-2, 2-3, 5-0). I båda
matcherna stod det 8-7 till oss efter tre serier, men vi var starka i avgörande lägen och hade också
marginalerna med oss. Mer info om matcherna kommer så småningom. Siffror från matcherna finns här.
Bättre avslutning på säsongen kunde det ju inte bli.

Farmens jakt går vidare
2009-04-19 15:28
Under söndagsförmiddagen inleddes kvalet för våra två lag, A och Farmen. I båda
kvalmatcherna var det klasskillnad mellan lagen.
För A-lagets del så hade man inte mycket att sätta emot BK Mamba, som tidigt tog kommandot på
tillställningen. Första matchen slutade med 17-2 till Mamba, medan andra matchen var lite jämnare.
Ändå hade Mamba avgjort matchen efter tre serier, då man ledde med 11-4. Bilder och lite referat finns
att läsa på BK Tipps hemsida, signerat Håkan Andersson.
Siffror från matcherna finns här.
För Farmens del var det omvända miner. Mötet med Team Osby BK var en uppvisning i stabilt
poänggivande spel, som resulterade i två klara vinster. Första matchen var över efter tre serier (ledning
11-4), men Team Osby ville spela sista serien, vilket resulterade i 4-1 till oss och vinst med 15-5 och
6200 i slagning.
I inledningen av andra matchen kunde en viss svacka skönjas, men Farmen hittade snabbt sitt spel igen
och kunde avgöra hela tillställningen med att vinna andra matchen med 13-2 efter serierna 3-2, 5-0 och
5-0 och strax över 4600 i slagning.
Siffror från Farmens matcher finns här.
Nu fortsätter kvalet för Farmen, som skall ta sig an Osby BS F lördagen 25 april i Kristianstad. Vi hoppas
nu på ett månghövdat och röststarkt stöd i denna sista match i jakten på en åtråvärd div 2-plats.

Chans till serieseger
2009-04-17 21:04

B-lagets sista match för säsongen spelades på fredagskvällen mot hallkollegan BK Turbanen.
En match som länge och väl var jämn.
Avslutningen gick dock i vår favör. Detta resulterade i att laget vann en klar poängseger med 13-7 även
om det bara skiljde knappa 100 "pinnar" mellan lagen.
Med slagningen 5403 (3-2, 2-3, 4-1, 4-1) blev det en tvåpoängare, vilket innebar ett avancemang upp i
serieledning. En serieledning som laget behåller minst till 26 april då konkurrenten om seriesegern, BK
Hovet, spelar sin sista match mot BK Cefyra.
Hovet behöver vinna sin sista match med sex poängs marginal (typ 13-7) för att ta hem serien.
Bäst i kvällens match var Micke (förhindrad att medverka i kvalspelet) med 762, tätt följd av Pelle med
759. Resultatrapporteringen från matchen kommer inte in förrän på söndag efter kvalmatcherna, då
matchen ursprungligen skulle spelats.
090417 kl 23.53 Matchfakta finns tillgängligt fastän matchen inte är rapporterad som avslutad. Det blir
den inte förrän på söndageftermiddag.

Adde och Jeppe på pallplats i Hörby
2009-04-15 15:46
I påskhelgen avslutades en av deltävlingarna i Skånemästerskapet, nämligen den i Hörby. Då
A-lagets kval spelas just här, följde det sig naturligt att några spelade denna kvaltävling.
Tre av sex 59-or som ställde upp spelade riktigt bra och slog en bit över 1300 utan hcp. Allra bäst gick
det för André "Adde" Ekberg som hamnade på 1432 inkl. hcp. Denna fina slagning innebar en slutlig
andraplats i tävlingen, placeringen före Jesper "Jeppe" Carlsson som gjorde 1414.
Tredje man var Ola Olsson, som med hcp hamnade på 1390. Ett resultat som dock "bara" räckte till en
niondeplats. Hela resultatlistan finns här.
Bara att hoppas att spelet håller i sig när det nu gäller som mest.

Tidigarelagd B-lagsmatch
2009-04-14 19:16
Säsongens sista seriematch för B-laget mot BK Turbanen har tidigarelagts pga risk för
spelarbrist.
Matchen skulle spelats på söndag 19 april samtidigt som A -laget och Farmen kvalspelar på annat håll.
För att säkerställa att vi kan få ihop lag så har vi flyttat den match som vi hade möjlighet att flytta,
nämligen B-lagsmatchen.
Matchen kommer istället att spelas fredagen 17 april kl 18.00. Tänk också på att vi inte kan
resultatrapportera matchen förrän på söndag, då matchen ursprungligen skulle spelats.

Strike-out - en av nyheterna i kvalet
2009-04-14 16:04

Protesterna mot de nymodigheter som SK (Seriekommittén) inför under pågående säsong, att
också gälla innevarande säsong, vägde för lätt.
Vi var bl a en av 22 klubbar som skriftligen protesterat mot dessa ändringar. Under förra veckans JEM i
Malmö så togs frågan upp, men man motiverade dessa nyheter i två punkter. Läs motiveringarna här.
Regler för kvalspelet finns här (pdf-fil). Alla inblandade bör läsa detta, i synnerhet lagledningen för
lagen. Skriv gärna ut den och ta med till kvalet.

Spelarinventeringen har inletts
2009-04-09 23:01
Det är nu dags att "se om vårt hus" på spelarfronten till nästa säson g. Befintliga
medlemmar/spelare ombedes ge besked senast 29 april.
Besked ger man enklast genom att besvara den enkät som vi har börjat dela ut. Ni som inte var
närvarande vid onsdagens träning (8 april) då vi började dela ut enkäterna kommer att få en inom kort
personligen, brevledes eller via mail. Så håll ögonen öppna och kolla er e-post regelbundet.

Kvalhallarna är spikade
2009-04-05 11:34

Nu har slutspelets alla kvalmatcher fått en spelplats. A -laget kvalar i Hörby mot BK Mamba
och Farmen i Bromölla mot Team Osby BK.
Båda lagens matcher är på söndagen 19 april. A spelar kl 10.00-14.00 medan Farmen spelar kl 09.0013.00. Pga det stora antalet kvalmatcher så måste några matcher spelas på söndagen 19 april, däribland
våra. Vid vinst för A blir det spel i Höör 25 april mot vinnaren av BK Borgen och Team Bjuv BF. Vinner
Farmen sitt första kval får man åka till Kristianstad och möta vinnaren av Osby BS F och BK Grabbers F.
Hela slutspelsprogrammet finns här.
Från vår grupp kan vi väl konstatera att Osby BS drog nitlotten (när det gäller resande). I första
kvalmatchen möter man Åmåls BC i Mölndal och vid vinst får man göra en ny långresa för att möta
vinnaren av Vimmerby BK och BS Bockarna. Den skall nämligen spelas i Borås.
Så passa på att träna på nämnda spelplatser för att vara hyfsat förberedda inför kvalmatcherna. Något
för spelarrådet att ta tag i?
Slutligen gratulerar vi givetvis Adde till en ny Sverigefinal i Bowliaden. Han vann sin åldersklass i
regionsfinalen i Halmstad på 1293.

Ny länk bland "snabblänkar"
2009-04-03 13:16
Bland snabblänkarna till höger har vi lagt till en ny. Den heter "nyheter från seriekommittén".
Kolla gärna in den.
Seriekommitténs (SvBf) verksamhet består fortlöpande av olika projekt och frågor som är av intresse för
både enskilda spelare, föreningar och distrikt. Därför vill man informera om vad som har beslutats, vad
som är på gång och vad som kan tänkas komma.

Kvalmotståndare blir BK Mamba och Team Osby BK
2009-03-29 19:04

Det blir allsvenskt motstånd i kvalet för A-laget. En kär gammal bekant som vi haft flera
duster med.
Det blir Kävlingelaget BK Mamba som A-laget ställs mot i kvalet. Ett lag som haft flera orter och hallar
som sin hemvist. Eller vad sägs om Kävlinge, Löddeköpinge och Lund.
Farmen ställs mot Team Osby BK i sitt kval till div 2. Spelpatser lär väl meddelas inom kort. Speldag
är sedan länge klart, nämligen 18 april.

Bilder från jubileumsfesten
2009-03-29 11:59

Nu finns det äntligen lite "vimmelbilder" från jubileumsfesten på Finja Bygdegård 14 mars.
Kolla länken (fotoalbumet) här till höger.
Ett stort tack riktas till fotografen Britt-Marie Hofvander för bilderna. Det fanns fler bilder att publicera,
men de klarade inte kvalitetskontrollen.

Allsvenskt kval trots allt
2009-03-28 16:54

Säsongens sista omgång i seriespelet var ett kval i dubbel bemärkelse. A-laget hade chansen
till allsvenskt kval vid vinst samtidigt som Karlskrona BK förlorade en av sina bortamatcher i
Klippan resp. Ängelholm.
Detta föreföll inte väntat då BK Animals (Klippan) och BK Luntertun (Ängelholm) inte hade så mycket att
spela för.
Då vi var först ut (möte mot BK Bråhög kl 10.40) så kunde vårt resultat kanske sätta lite press på
Karlskrona, som dock hade allt i egna händer. Vår solklara vinst med 16-4 (4 ggr 4-1) satte kanske lite
press på Blekingeborna, då man tidigt kom i underläge. Animals hade 10-5 efter tre serier och lyckades
hålla Karlskrona stången och vann med 11 -9 (Ett stort TACK för det!). En vinst som var guld värd för
oss. Lite "stolpe in" så här i slutminuterna av seriespelet. Därmed var tredjeplatsen klar efter Olofström
och Osby BS, samt att ett ovisst återkval byttes mot ett inspirerande allsvenskt kval. A-lagets klart
lysande stjärna för dagen, var Rolle med 937. Lagresultat blev också mycket bra, 6730.
Även Farmen tog en klar seger. 17-3 mot BK Rekyl. Därmed förblev Farmen obesegrade på hemmaplan.
Slagmässigt bäst i laget för dagen var Tejpen med 816.
Nu väntar kval 18 april och förhoppningsvis även 25 april. Vilka motståndarna blir och var kvalen spelas,
återkommer vi till.

Upp över kvalstrecket, men...
2009-03-21 19:39
Näst sista serieomgången innebar en ny bortaresa för A -laget (Tingsryd och Karlskrona). En
resa som resulterade i två viktiga poäng, men kanske i fel match.
Bortaresan började på sämsta sätt då Ronny fick lämna ett sent återbud och ersättare hastigt men
mindre lustigt fick ringas in. Tyvärr så fick laget åka till Tingsryd med endast åtta spelare (ursäkta
Peter). Peter fick här agera både lagledare och reserv. Här spelade dock laget så bra att reserven inte
behövde hoppa in. Man vann med klara 13-7.
Dagens andra match var den viktigaste, då Karlskrona i högsta grad är med och krigar om en plats ovan
kvalstrecket. Karlskrona var dock tvungna att vinna för att ha kvar chansen. Detta gjorde man med klara
siffror. Tittar man enbart på siffrorna så var det väl inte så klara siffror, då hela sju serier avgjordes med
mindre än fem käglor. En slutade oavgjort, medan vi vann en serie med en (1) kägla. Resterande fem
serier gick i hemmafavör. Två serier med en (1), två serier med tre och en serie med fem käglors
marginal.
I och med dessa resultat räcker det inte med vinst i sista omgången (hemma mot BK Bråhög) för att bli
kvar över strecket, såvida inte Karlskrona förlorar en av sina bortamatcher i samma omgång. Rafflande
in i det sista.
För Farmens del var det lite muntrare miner, kan tänka, då man genom att hemmabesegra BK Grabbers
F med klara 13-6 säkrade gruppsegern. Detta trots att det återstår en serieomgång innan det stundande
kvalet. Kvalplatsen till div 2 var ju dock klar sedan flera omgångar tillbaka.
Mer om matcherna under morgondagen.

Ny topplacering av Andreas
2009-03-17 19:15

I helgen som gick avslutades Hässleholms deltävling i Skånemästerskapet med många fina
resultat att redovisa.
Skånemästerskapets deltävlingar spelas med hcp över sex serier. Alla spelar i samma klass, både damer
och herrar. Ett hyfsat stort antal deltagare kom till start (118 st), men var blev Hässlehol marna av.
Endast åtta spelare var hemmaspelare.
En av dessa utmärkte sig dock markant med att bli trea på fina 1421 (1373 exkl. hcp), det var nämligen
Andreas H-Wickander. Han var endast 16 käglor ifrån vinnaren Anders Andersson, Osby BS. Anders, som
för tillfället spelar väldigt bra bowling och har placerat sig långt fram i många tävlingar.
Ytterligare en spelare var före Andreas i resultatlistan, nämligen BK Allöns Hans Kempner på 1424.
Många fina resultat gjordes som sagt var och däribland måste vi ju uppmärksamma 300-serien som
Daniel Nilsson, Osby BS, slog på lördagen.
Hela resultatlistan finns här.

Jurre klev upp ett "pinnhål"
2009-03-14 15:57

Då var årets jubileumslördag och helg igång och först ut var ju KM.
I den öppna klassen spelade fjolårssegraren Rolle inledningsvis strålande och låg långt före övriga. Han
mattades dock en del i avslutningsserierna och det kom att stå mellan en handfull spelare i kampen om
medaljerna.
När väl sista slaget var slaget så kunde vi konstatera att Jurre tagit hem guldet med 1264, tätt följd av
Löfvet 1249 och Andreas 1244.
I och med vinsten så blev valören ett snäpp bättre för Jurre jämfört med förra årets KM i Åstorp, då han
blev silvermedaljör. Ungdomsklassen hade inte samlat så många deltagare, men där segrade Jeppe med
1150 före Adde 1083 och Daniel Sponza med 910.
Prisutdelning sker på kvällens jubileumsfest. Bilder från KM och efterföljande junbileumsfest publiceras
här på hemsidan så fort vi kan.

Här nedan följer hela resultatlistan:
1) Jörgen Windh 1264
2) Lennart Löfving 1249
3) Andreas H-Wickander 1244
4) Ola Olsson 1219
5) Michael Wegner 1216
6) Lars Wärlstam 1178
7) Roland Ström 1176
8) Jesper Carlsson 1150
9) Anders Andersson 1149
10) Morgan Strandberg 1122
11) Ola Kajrup 1099
12) Christer Malmborg 1089
13) André Ekberg 1083
14) Håkan Kruger 1079
15) Jörgen Oksanen 1075
16) Ronny Turesson 1073
17) Per-Erik Engman 1040
18) Roger Sjöberg 1029
19) Nils-Göran Carlsson 1026
20) Kenth Lagerbjelke 995
21) Mikael Frisk 992
22) Peter Lilja 973
23) Daniel Sponza 910
24) Johan Martinsson 873

Endast EN start i KM
2009-03-12 09:03
Pga att antalet anmälda till KM inte översteg 24 spelare så blir det endast en start och den blir
kl 12.00 på lördag 14 mars.
Spelet blir därmed tre spelare/bana. Precis som tidigare år så är distansen sex serier utan hcp.
Klassindelningen är en ungdomsklass upp till 18 år och en Open-klass.

Finalklara!

2009-03-07 15:13
Idag (lördag) spelades tredje och sista sammandragningen i Skånes Elit Junior Serie i Klippan.
Två finalplatser stod på spel.
Laget i avsaknad av Adde, såg till att vinna fem av sex matcher och passade på att passera BK Turbanen
i tabellen och plockade hem gruppen på samma poäng, 28 men bättre diff, som just nämnda Turbanen.
Dessa två lag var fyra poäng före tredjeplacerade IS Göta.
I laget spelade idag Jesper "Jeppe" Carlsson, Pontus Olsson och Daniel Sponza. Lagledare för laget var
Peter Lilja. Vi skall väl även nämna att den match som laget förlorade var dagens första och
motståndarna var BK Cefyra.
I och med gruppvinsten så är laget finalklart. En final som spelas i Ängelholm 9 maj. Utförligare
matchsiffror kommer så småningom på lagets sida här på hemsidan.
Slutligen gratulerar vi givetvis killarna och laget till gruppvinsten och finalplatsen.

Dubbelvinst och dubbeltorsk
2009-02-28 20:13
Återigen visade A-laget sin styrka och lagmoral då man fick med sig alla fyra poängen med
hem från Malmö. Farmens Osbyresa blev dock inte lika poänggivan de.
A-laget tog verkligen chansen och är fortsatt i allra högsta grad med i streckdramat. Detta efter att man
besegrat både Kulladals farmarlag och BK Thule. Segersiffrorna blev 12-8 resp. 13-7 efter ledning i båda
matcherna från start till mål. Två riktiga toppar fanns det, en i varje match. Mot Kulladal hade Rolle 927
(hade även 891 mot Thule) och mot Thule var Thomas strået vassare med 954.
För Farmen gick det dess värre inte lika bra. Noll poäng efter två klara förluster. Trots förlusterna så är
man kvar i topp.

Spelar materialet roll?
2009-02-28 13:18

Både ja och nej kan man väl säga. Vid B-lagets match i Kristianstad mot Lilla Paris BK spelade
det roll, eller hur Jurre?
Det vi åsyftar är det faktum att Jurre hade glömt sina bowlingskor hemma i hallen och upptäckte givetvis
inte detta förrän han äntrade banorna för inspelningen. Det blev istället att fortast möjligt låna ett par
hallskor och göra det bästa av saken.
Så här i efterhand blev det väl inte så dåligt, för Jurre slog säsongsbästa med 880 och bidrog starkt till
att laget fick en poäng med sig hem.
Vad kan vi då dra för slutsatser av den här historien? Möjligen att materialet inte spelar så stor roll som
vi vill få oss att tro. Inte byte av skor i alla fall.

Driftstörningar på hemsidan under vecka 10
2009-02-27 12:21

Under vecka 10 kommer det att ske uppdateringar av Idrottonline. Något som kan orsaka
driftstörningar här på hemsidan.
De uppdateringar som kommer att göras är de största sedan Idrottonline startade. Läs mer om detta
här.

Göingederby inför storpublik
2009-02-21 19:18

Det emotsedda Göingederbyt i Hässleholm mot Osby BS lockade mycket folk. Tyvärr så blev
det ett ensidigt derby.
Vi bjöd knappt på något motstånd i första serien och var i efterföljande två serier knappt i närheten av
att göra match av det. Osby var med andra ord flera klasser bättre än oss (0-5, 1-4, 1-4, 4-1), i alla fall
så länge matchen levde. Vid de få tillfällen då chanser fanns till banpoäng så var Osbyspelarna oftast de
starkare och gick segrande ur.
Synd att vi inte kunde prestera bättre, när så många sökt sig till hallen för att bevittna matchen. Trots
förlusten så är vi med i racet kring strecket igen om vi plockar två poäng eller fler vid nästa omgångs
bortaresa till Malmö. Där är ju många poäng till att spela om, närmare bestämt tio poäng.
Vi skall givetvis nämna att B-laget var i Åhus för att möta BK Cefyra samtidigt. En match som man vann
med klara 14-5 efter att ha avgjort matchen efter tre serier. En individuell topp var Håkan som gjorde
fina 801.

Klubbrekord x 2
2009-02-21 14:29
Farmen var riktigt i striketagen mot BK Rapid på lördagsförmiddagen.
Farmen dominerade slagpoängen helt och hållet, men banpoängen tril lade inte in lika lätt. Dock lossnade
det på slutet. Matchen vanns med 14-6 efter att slagpoängen blivit 6542. En putsning av det förra
rekordet med 186 poäng. Ett individuellt rekord slogs också av Adde, som gjorde 908. Detta var en
poäng mer an vad Jeppe gjorde i Tollarp.
I andra matchen mot BK Hammaren höll laget på att få inkassera första förlusten i Turbanhallen. Ett
underläge med 9-6 kvitterades i sista serien till oavgjort 10-10.

Styrelsen gör ett förtydligande
2009-02-19 12:15

Förtydligandet gäller viss formulering på inbjudningskorten till jubileumsfesten.
På inbjudningskorten till ovan nämnda fest finns följande text, ”kostnad för klubb- och stödmedlemmar
150kr” samt ”kostnad för respektive 200kr”. Detta innebär att medlemmar vars respektive redan är
stödmedlemmar betalar 150kr/person. Övriga respektive betalar 200kr/person.
Tidigare muntlig information från undertecknad gäller alltså inte. Ev. frågor i ämnet besvaras av Börje
Hofvander.

Fina tävlingsframgångar
2009-02-16 15:48
Under den gångna helgen så har några av våra spelare visat framfötterna på tävlingsbanorna.
Finalister i Junior Matsers och vinst i Turbanmixens Scotch Double-klass.
Både André "Adde" Ekberg och Jesper "Jeppe" Carlsson kvalificerade sig till finalspelet i den senaste
deltävlingen i Junior Matsers som spelades på Bowl-o-Rama i Stockholm. Båda behövde gör två starter
för att komma på finalplats. I Addes första start hamnade han på 1130 (sex serier), medan andra starten
resulterade i 1246. På detta hamnade han på 14:e plats i kvalet i ungdomsklassen (16 till final).
För Jeppes del var det än trögare i första starten då han fick nöja sig med 1077. I andra starten stämde
spelet betydligt bättre och han fick ihop 1277 och hamnade han också på 14:e plats. Han spelade dock i
juniorklassen.
Söndagens finalspel började med finalsteg 0. Först ut här var de 12 sämst placerade i varje klass. De sex
främsta efter tre seriers spel gick vidare till nästa finalsteg. Tyvärr så räckte varken Addes eller Jeppes
spel för vidare avancemang. Adde gjorde 519 men hade behövt göra 593, medan Jeppe gjorde 576, men
hade behövt 610 för att gå vidare. Starka prestationer ändå av båda två att ta sig till final.
För övrigt kan nämnas att Daniel Nilsson, Osby BS, hade fjärde bästa kvalresultat i juniorklassen med
1383. Daniel gick in i finalsteg 1 och avancerade till nästa steg, men här räckte han inte till utan slutade
på en fin sjätteplats. Hans 614 var 40 poäng ifrån vidare avancemang. Nämnas kan också att finalspelet
spelades på både lång- och kortolja. Varje klass spelade på ett och samma banpar, men ena banan var
det kortolja på och den andra långolja. Resultat från tävlingen.
Hemvändarna Roger "Wiggo" Sjöberg och Ola Olsson s åg till att plocka hem deras andra tävlingsvinst på
två månader. I december vann de Ekstrandsmixens Scotch Double-klass i Osby och i helgen stod man
som segrare i Turbanmixens Scotch Double -klass på fina 2750 över 12 serier. Bara att buga och bocka
och konstatera att formen är god inför seriens nu stundande viktiga matcher.

TV4 Sport tar över
2009-02-09 12:12

TV-sändningarna från Super Sixxxxxx och PBA tas över av TV4 Sport efter Viasat.
På söndag 15 februari kl 15.00 eftersänds för övrigt finalspelet från Djurgården Internordiska, som ingår
i Super Sixxxxxx. Tävlingen avgjordes igår (söndag) och det har väl knappt undgått någon att det var BK
Friggs Jim Lindstrand, som skrällvann.

Intresserad av att träna med Tore?
2009-02-08 18:16
Söndagen 15 februari (kl 16.00-18.00) kommer Tore Håkansson och tränar våra ungdomar.
Det finns dock platser över för övriga medlemmar.
Då vissa ungdomar aviserat förhinder så finns det plats för ca 3 -4 spelare till. Kontakta Micke i hallen om
Ni är intresserade.

Full pott över hela linjen
2009-01-31 14:57

Idel segrar inkasserades under lördagen då alla våra tre lag hade hemmamatch efter
varandra.
Först ut var B-laget som efter underläge i halvtid mot BK Cefyra kunde vinna klart efter 5-0 i
avslutningsserien.
A-laget ställdes mot Lunds BK och det blev vinst även här och med klara 15-5 efter att matchen varit
körd efter tre serier.
Farmen tog sig därefter an topplaget Sunnerbo BK från Ljungby. En stark avslutning av inledningsserien
gjorde att man kunde vinna den med 3-2. Sedan var det inte jämnt längre utan matchen slutade i klar
vinst med 15-4.
Mer om matcherna kommer inom kort.

Stryktipsligan med Svenska Cupen
2009-01-27 22:37

Gillar Du att tippa och då i synnerhet stryktips? Då är detta säkert något för Dig. Chans att
vinna 25000kr till klubben
Stryktipsligan går till enl. följande:
Under veckorna 5-20, första dag 31/1 och sista dag 16/5, ska Ditt lag tippa ett Stryktipssystem på
maximalt 486 rader.
Systemet lämnas in till hallföreståndaren senast kl 18.00 varje fredag fr o m 30 januari.
Klubben har tre lag i seriespel, därmed har vi också tre lag i stryktipsligan. En tippare/lag vore väl
lämpligt. Intresserad? Hör av Dig omgående.
Länk till Stryktipsligan affisch. (pdf-fil)

Dubbla vinster för B-laget fullbordade helgen
2009-01-25 22:10

Två vinster på hemmabanor, varav en var synnerligen knapp.
Motståndet i söndagens båda matcher stod BK Sösdala och Lilla Paris BK för. Matchen mot Sösdala var
poängmässigt jämn i tre serier, när vi avgjorde i sistaserien med att göra 4-1 och vinst med 12-8.
Mot Lilla Paris satt vinsten långt inne. Även här ledde vi med 8-7 inför avslutningsserien. Här hade vi
dock verkligen marginalerna med oss i de sista slagen, då s ista serien slutade 2-2 efter att totalen slutat
oavgjort (1333-1333).
Därmed inbringade den här spelomgången idel vinster för våra lag. Med andra ord en perfekt helg...
Läs mer om matcherna via länken till höger.

Det var LAGET som vann
2009-01-24 21:44
Lördagens hemmamatch för A-laget mot gruppledande Olofströms BS blev en tight resa hela
vägen. Även om det blev stora segersiffror så var det jämnt i stora delar av matchen. Det
vittnade inte minst sistaserien om.
Då BK Frigg tidigare på dagen tämligen klart besegrat just Olofström var det upp till oss att försöka göra
sammalunda för att hänga med i streckdramatiken. En tuff uppgift med andra ord.
Laget visade i hela matchen en stark moral och kämpaglöd. Trots ett 2 -3-underläge efter
inledningsserien, kämpade man på och lät inte motståndarna ta mer än två banpoäng till i matchen (2-3,
4-1, 4-1, 5-0). Sista serien gav för övrigt maxutdelning efter att man endast vunnit totalen med dryga
50-talet käglor. Den här "stora" vinsten, som blev oväntat stor, kan bli viktig i slutet då kvoten kan
avgöra placeringar uppåt eller nedåt. Lördagens resultat innebar för övrigt inga placeringsförändringar.
Farmen hade också hemmamatch denna dag. Hallkollegan BK Rapid stod för motståndet. Efter fyra
jämna serier över 1500 blev det en klar seger med 16-4 (4-1, 3-2, 4-1, 5-0). Skönt att vara tillbaka på
spåret igen efter Åhus-resan...
Mer om matcherna kommer under söndagen.

Följ våra hemmamatcher LIVE på nätet
2009-01-24 09:52
Nu finns möjligheten att följa våra hemmamatcher utan att besöka Turbanhallen, givetvis kan
Ni följa alla matcher och allt annat spel som spelas i hallen
Detta genom Onlinescoring via Turbanhallens nyuppväckta hemsida. Länk till denna tjänst finns här till
höger.

Ny träningstävling startar
2009-01-21 19:01

Redan träningsonsdagen 28 januari kör vi igång en ny träningstävling.
Tävlingen håller på i ca 10 veckor fram till påsk. Tävlingen innehåller tre sorters tävlingsmoment som
rullar runt. Så var tredje vecka är det samma sorts tävlingsmoment.
Vid varje deltävling är det "bara" de 10 bästa som får poäng. Till finalen går de åtta främsta i poängligan
samt vinnarna i de två sista deltävlingarna. Alltså likt tidigare.

Jeppe slog 907, när Farmen vann i Tollarp
2009-01-18 17:11
Bortaresan till Tollarp och Åhus för möte med Tollarps BK F och BK Cefyra inbringade "bara"
två poäng. Underlaget i Åhus var väl inte av det mest uppskattade precis.
Underlaget var som sagt var som natt och dag i dessa två hallar. I Tollarp var oljemängden riklig, vilket
gynnade spelare som Jeppe och Adde som har mycket varv i klotet. I Åhus var det snarare raka
motsatsen. Därmed blev det verkligen till att leta i gömmerna efter passande material. Så här när det
gäller bortaresa så kan man inte kanske ha så mån ga alternativ med sig att välja bland, utan man får
kompromissa, korrigera och göra det bästa för att lösa situationen. Men tyvärr så var det ingen av oss
som riktigt lyckades med det.
Hallklot hade nog varit något att föredra här. Jeppe som firade stora triumfer i Tollarp med sina finfina
907 var stundtals desperat i Åhus och sprang inledningsvis och letade febrilt efter ett passande hallklot.
Matchen i Tollarp vann Farmen tämligen klart med 14-6 efter att ha gjort 6079 (3-2, 5-0, 3-2 och 3-2).
Åhus kommer vi knappt att kommentera mer. Här blev det omvända siffror, 14-6 till Cefyra (2-3, 5-0, 23 och 5-0). Då slagpoängen var strax över 5500 så fanns det inte så många individuella glädjeämnen att
lyfta fram. Adde var här bäst med sina 747. För övrigt samma slagning som han hade i Tollarp.
I och med att det blev en seger så är avståndet ner till andraplacerade BK Grabbers F intakt, dvs fyra
poäng med samma antal spelade matcher.
B-laget var också i elden denna söndag. Man var i Tyringe för ett returmöte. Lagen möttes ju så sent
som i förra omgången. Denna gång fick Hovet revansch, då man vann med knappa 11-9. Det
inrapporterade resultatet 12-8 i vår favör är helt fel då det saknas spelare i matchfaktat som inte fått
resultat inrapporterade på sig.
Mer om matcherna kommer så fort matcherna är inrapporterade och korrekt inrapporterade. Om det blir
mer om Åhus-matchen återstår väl att se. En match att glömma fortast möjligt.

Oförändrat kring strecket
2009-01-17 19:50
Lördagens omgång i A-laget seriegrupp innebar segrar för alla fyra lag som krigar kring
strecket.
Karlskrona vann en match i Malmö, Osby BS hemmabesegrade BK Borgen klart och Frigg såg till att
Team Malmoe F fick återvända till Malmö utan poäng.
För A-lagets del blev det en tvåpoängare efter en synnerligen jämn tillställning som inte avgjordes förrän
i sista seriens andra hälft. Klart lysande stjärna i matchen var Andreas med sina 910. För övrigt hans
första 900-slagning i seriespel. Vi gratulerar till slagningen.
Läs mer om matchen via länkarna till höger.

Rolle tog hem spelet
2009-01-15 08:59

På onsdagskvällen spelades finalen i träningstävlingen. Dock kom "endast" åtta av tio
finalister till spel.
Finalspelet inleddes med att finalfältet delades in i två grupper om fyra spelare i varje. Sämste man i
varje grupp efter två serier inkl. hcp föll bort. Likadant för att eliminera näste man (dock endast över en
serie).
Fyra man återstod nu, Micke, Tejpen, Rolle och Löfvet. Resten av finalen fortsatte enligt samma mönster.
Sämste man efter avslutad serie fick kliva av. I tur och ordning blev det först Micke och sedan Tejpen.
Finalen kom nu att stå mellan Rolle och Löfvet och det var Rolle som gick segrande ur finalen med 211
mot Löfvets 190.
Prisutdelning sker onsdagen 21 januari.
Resultat topp 4
Tejpen (206), Löfvet (218), Micke (161), Rolle (227)
Tejpen (186), Löfvet (233), Rolle (236)
Löfvet (190), Rolle (211)

Frigg fick revansch!
2009-01-10 20:00
A-laget styrde kosan till Perstorp på lördagsmorgonen för matchstart kl 09.00 mot BK Frigg.
Samma tid gick startskottet för Farmens match mot BK Turbanens farmarlag.
I en jämn match var det Frigg som lyckades knipa de poäng som krävdes för en tvåpoängare. Därmed
fick man revansch för höstens möte i Hässleholm. Tyvärr bara att bokföra säsongens tredje knappa
förlust.
Om det var jämnt i Perstorp så var det raka motsatsen i Hässleholm. Farmen var långt före Turbanen så
länge det var match. Klara 14-6 blev det till slut.
Klicka på länkarna till höger så kan Ni läsa mer om matcherna.

Bowlingens Dag 11 januari
2009-01-07 21:51

En del av Er känner säkert till att svensk bowling fyller 100 år i år 2009. Detta
uppmärksammas med ett antal arrangemang.
Ett av dessa arrangemang är Bowlingens Dag runt om i Sverige. Sålunda äver här i Hässleholm i
Turbanhallen. Mellan kl 11.00 och 16.00 är det fritt fram för allmänheten att bowla gratis och få lite
instruktioner om hur spelet går till.
Därför måste alla klubbar i sta´n hjälpa till att så att säga marknadsföra vår idrott. Under söndagen så
kommer klubbarna att tilldelas speciella tider då man skall vara representerad och kunna instruera och
hjälpa de som kommer för att bowla.
Vi i 59an skall vara på plats kl 11.00 - 12.00 med minst tre (3) representater iförda våra nya fina
överdragströjor/jackor. Ni som är intresserad av att hjälpa till ombedes meddela undertecknad eller
Micke i hallen omgående.
11.00 59an
12.00 Hässle
13.00 Turbanen
14.00 Sösdala
15.00 Hammaren, Rapid och Bjärne

Håkan Krüger tog sista finalplatsen
2009-01-07 21:14
På onsdagskvällen var det absolut sista chansen att kvalificera sig till träningstävlingens final.
Den tionde och sista platsen stod på spel.
Då kvällens moment var superchansen över tre serier med falsk 300 -serie stod det till slut mellan två
spelare. Håkan drog här det längsta strået och hamnade sex poäng före Chrille. 858 mot 852.
Hela finalfältet ser nu ut som följande: Mogge, Rolle, Micke, Tejpen, Jeppe, Andreas, Löfvet, Kenth, Jonte
och Håkan. Finalen spelas på onsdagsträningen 14 januari.

Jenny och Daniel - vinnare av Norra Skåne-cupen 2009
2009-01-04 17:20

Det var två ungdomar som triumferade i resp. klass, nämligen 14- åriga Jenny Wegner och
snart 17-årige Daniel "Stinsen" Nilsson.
Båda två vann sina finaler i avgörande serie på ett synnerligen starkt och effektfullt sä tt. Ungdomar utan
nerver rätt och slätt.
Om vi backar tillbaka till söndagsmorgonen så var vi sex från 59an, fem från Osby BS, tre från BK
Turbanen och två från BK Albatross kvar i tävlingen. I dessa åttondelsfinaler försvann dock fyra av våra
spelare.
Andreas H-Wickander förlorade mot Jonas Nilsson, Osby BS, sedan denna gjort 526 (en serie på 290) på
de två första serierna. Roland Ström förlorade mot Ken Malmgren, BK Turbanen, sedan denne gjort kring
250 i tredje serien. Den flerfaldige cupvinnaren Roger "Wiggo" Sjöberg räckte inte till mot klubbkamraten
Jörgen "Tejpen" Olsson och undertecknad förlorade i slutrutan i avgörande serie mot Mats Nilsson, Osby
BS.
De två kvarvarande i kvartsfinalen var nu Michael Wegner och just Tejpen. Tyvärr fick de mötas i kvarten
och där var Micke aldrig hotad. Övriga kvartsfinaler vanns av Stefan Persson, BK Albatross, som
besegrade fjolårsvinnaren Jonas Nilsson. Detta sedan Stefan hämtat in ett drygt 30 "pinnar" stort
försprång. Daniel Nilsson, Osby BS, besegrade Ken Malmgren, medan Osby BS-derbyt mellan Mats
Nilsson och Linus Carlsson vanns av den sistnämnde.
Semifinalerna mellan Stefan Persson och Daniel Nilsson samt Micke och Linus Carlsson avgjordes båda i
sista serien, där Daniel och Micke gick segrande ur.
Finalen mellan Daniel och Micke innebar vinst i varsin serie och där tredje serien skulle avgöra var
förstapriset skulle hamna. Den spelades på bana sex där Daniel tidigare i tävlingen haft lite problem. Av
detta såg man inget utan han dödade serien relativt tidigt och landade på mästerliga 267. En synnerligen
rättmätig vinnare, precis som i damklassen, och han kommer att vinna cupen många gånger till, var så
säker.
I damklassen segrade som sagt var Jenny Wegner, BS Friska Viljor. Hon besegrade betydligt mer
meriterade Pernilla Magnusson, Spader Dam i finalen. I och med sin seger så blev Jenny bäst i familjen.
Utan att känna till cupens historia, så bör det vara första gången som far och dotter spelar final i samma
cupupplaga.
Vill Ni läsa mer om cupen så bör Ni kolla in morgondagens Norra Skåne eller varför inte nätupplagan
www.nsk.se. Där bör det finnas både resultat och bilder.

Hemsidan "nyanställer"
2008-12-31 10:56

När det flitigt varslas om uppsägningar i hela Sverige då går 59ans hemsida i motsatt riktning.
Tidigare i höstas så knöt jag Andreas Håkansson-Wickander till hemsidan som skribent av matchreferat.
Med tanke på att hemsidans strävan är att alltid vara uppdaterad och informativ om vad som händer i
Bowlingsverige i allmänhet och i klubben i synnerhet, så har vi tagit ett steg till.
Det steget blev att "anställa" Andreas far, Mats Håkansson. Mats är en mycket bowlingkunnig man med
drygt 40 år i sporten och han kommer framöver att skriva krönikör här på hemsidan. Första krönikan
finns redan nu att läsa här.
Jag kan även informera om att hemsidan under 2009 kommer att erbjuda medlemmar att blogga här på
hemsidan. Så hör gärna av Er om Ni är intresserade.

Andreas storspelade i maratontävling
2008-12-29 19:53
Helgens maratontävling över 16 serier i Turbanhallen samlade 29 spelare fördelat på två
dagar.
Fyra 59-or (Pelle, Jurre, Andreas och Nisse) hade antagit utmaningen att avverka de 16 serierna. Först
ut på lördagen var Jurre och Pelle och det var Jurre som lyckades bäst av dem två. Upp i klar ledning
med fina 3519 inkl. hcp. Pelle hamnade på 3117.
På söndagen var det Andreas och Nisses tur. Andreas stod denna dag inte att hejda. Han var
"hästlängder" före sina medtävlare och landade på 3625, dryga 100-talet poäng före Jurre. Ett snitt på
nästan 217 utan hcp. Nisse hamnade på 3202 med en 11:e plats som följd. Därmed blev det en fin
dubbelseger så här i årets slutskede.
TOPP 5
Andreas Håkansson -Wickander 3625 (inkl. 160 hcp)
Jörgen Windh 3519 (inkl. 224 Hcp)
Ken Malmgren, BK Turbanen 3438 (inkl. 304 Hcp)
Heinz Quednau, BK Rapid 3365 (inkl. 432 Hcp)
Jesper Nilsson, BK Sösdala 3333 (inkl. 544 Hcp)

Inställd träningsmatch
2008-12-28 17:12

Träningsmatchen mot Staffanstorps BK på trettondagsafton (5 januari) är inställd.
Då man i Staffanstorp hade problem att mönstra ett bra lag, beslöts att spela matchen vid ett senare
tillfälle.

Lottat och klart för spel
2008-12-24 08:18

Norra Skåne- cupens lottning finns nu att skåda i lokalpressen (NSk). Den finns även här, men
bara för våra egna spelare.
Förberedande omgång 3 januari kl 11.00
Kerry Kristiansen, BK Sösdala - Andreas H-Wickander
Jörgen Sjöberg, Osby BS - Mikael Frisk
Sebastian Cehlin - Bengt Lövgren, BK Rapid
Första omgången 3 januari kl 12.00
Ingvar Nilsson, BK Turbanen/Bo Magnusson, BK Hammaren - Jesper Carlsson
Kerry Kristiansen, BK Sösdala/Andreas H-Wickander - Ola Kajrup
Jörgen Sjöberg, Osby BS/Mikael Frisk - Kjäll Wikström, BK Kronan
Sebastian Cehlin/Bengt Lövgren, BK Rapid - Kjell Kristoffersson, BK Turbanen
Första omgången 3 januari kl 13.00
Christer Malmborg - André Ekberg
Morgan Strandberg - Dan Idström, Osby BS
Roland Ström - Heinz Quednau, BK Rapid
Mats Håkansson - Daniel Nilsson, Osby BS

Första omgången 3 januari kl 14.00
Lennart Löfving - Peter Bruno, BK Turbanen
Mattias Åkerfeldt - Leif Cato, Team Osby BK
Daniel Sponza - Jörgen Oksanen
Första omgången 3 januari kl 15.00
Jonas Svensson, BK Hammaren - Jörgen Olsson
Sven-Åke Stjärna, BK Kronan - Roger Sjöberg
Michael Danielsson, BK Turbanen - Pontus Olsson
Mikael Nilsson, BK Hammaren - Nils- Göran Carlsson
Roger Öberg, BK Cefyra - Håkan Krüger
Ronny Turesson - Michael Wegner

Avancemang till andra plats
2008-12-20 21:12
På lördagen spelades andra sammandragningen av Skånes Elit Junior Serie i Åstorp.
Laget, som för dagen bestod av Adde, Jeppe och Pontus spelade väldigt bra i alla matcher. På sina sex
matcher snittade man 197,8. Enda plumpen i protokollet var vä l bara förlusten mot BK Turbanen. Totalt
vann man därmed fem av sex matcher och avancerade till andra plats i tabellen. Detta bl a sedan IS
Götas lag förlorat tre av sina matcher.
Matchresultat och uppdaterad tabell kommer inom kort på Skånes Elit Junior Serie.

Nästan finalklart i träningstävlingen
2008-12-20 10:56
I och med onsdagens (17 december) deltävling är nio av tio spelare klara för final.
Träningstävlingens final kommer att spelas onsdagen 14 januari 2009. De åtta bästa poängplockarna
och den bäst placerade av övriga (Jonatan Zachau) i onsdagens tävling är klara för finalen.
De åtta främsta med poäng blev: Morgan 92,5p, Roland 87p, Michael 83,5p, Jörgen Olsso n 76p, Jesper
75,5p, Andreas 73,5P, Lennart 70,5p och Kenth 65,5p.
Övriga som deltagit i träningstävlingen har en sista chans i den avslutande deltävlingen 7 januari.
André 64p, Oksi 62,5p, Pontus 57,5p, Håkan 55,5p, Robin Mikaelsson 49p, Mats 42,5p, Johan Nilsson
38p, Sebastian 35p, Daniel Branning 35p, Christer 34,5p, Ronny 33p, Daniel Sponza 32p, Nils-Göran
30,5p, Stefan 21,5p, Lars 11p och Mattias 7,5p.

Vinst för Ola och "Wiggo"
2008-12-17 12:19

Ola Olsson och Roger "Wiggo" Sjöberg vann Scotch Double -klassen på 2662 i den nyligen
avslutade EkstrandsMixen i Osby.
Detta bådar ju gott inför återstarten av säsongens seriespel efter trettonhelgen. Klicka här för
lokalpressens (NSk) referat från tävlingen. Även far och son Olsson, Jörgen och Pontus, kom högt upp i
resultatlistan, nämligen på en sjätte plats.
Länk till resultatlistan från tävlingen.

Åter flitigt representerat i Norra Skåne-cupen
2008-12-15 23:00
Precis som tidigare år så är uppslutningen god från oss i denna traditionsrika tävling.
Dryga tjugotalet 59an-spelare, närmare bestämt 21, har anmält sig till denna jubileumsupplaga. För
ovanlighetens skull så spelas tävlingen inte under trettonhelgen utan den avgörs 3 - 4 januari
(lördag/söndag) istället.

Vårens spelprogram är tidssatta
2008-12-15 22:51

Via länkarna till höger kan Ni ta del av våra lags spelpro gram för våren.
Direkt efter trettonhelgen, nämligen 10 januari, startar seriespelet igen med två morgontidiga derbyn för
A och Farmen. A styr kosan till Perstorp för möte med BK Frigg medan Farmen tar sig an farmarkollegan
BK Turbanen. Båda matcherna st artar kl 09.00.

Utsedd till referensförening
2008-12-10 14:32

RF (Riksidrottsförbundet) har beslutat att LOK-stödet skall digitaliseras under våren 2009.
Det som avses är att ansökningarna skall göras digitalt i den modul som nu finns att tillgå i Idro ttOnline
Klubb. Därför måste alla föreningar registrera sin IdrottOnline-sida för att kunna gå över till denna typ av
redovisning.
Lok-stödet är det statliga lokala aktivitetsstödet för aktiviteter för ungdomar i åldern 7-20 år.
Ansökningar gällande hösten 2008 års aktiviteter görs på det det gamla sättet och skall lämnas in senast
18 februari 2008. Däremot gäller det nya sättet för vårens aktiviteter, som skall redovisas senast 15
augusti 2009.
Det är här vi kommer in i bilden. Vi har tillsammans med ca 15 andra föreningar och alla föreningar på
Gotland utsetts att ingå i en referensgrupp som skall testa denna nya modul.

"Hemvändare" förstärker truppen
2008-12-03 12:14

Då är Ola Olssons och Roger "Wiggo" Sjöbergs övergångar bekräftade. Ryktet är med andra
ord inget rykte längre.
Ola återvänder efter 1,5 år i Kulladals BS. Wiggo har innevarande säsong spelat för Team Malmoe BK.
Innan det så var han två säsonger i BK Elbogen/N6. Då man (Elbogen/N6) trillade ur Elitserien våren
2008, så slog man ihop påsarna med allsvenska Söderkulla BK till den här säsongen under nya namnet
Team Malmoe BK. Olas övergång var i elfte timmen, men är idag (onsdag) bekräftad av Isa Kilsbo på
Svenska Bowlingförbundets kansli.
Det är med andra ord inga duvungar som förstärker truppen utan kända namn och ansikten för de flesta
hässleholmare. En månads karens gäller dock från övergångsdatum tills dessa två är spelklara för oss.
Wiggo är spelklar 23 december medan Ola kommer att vara spelklar troligtvis i mellandagarna. Vi
välkomnar givetvis dessa två nygamla 59-or tillbaka till klubben.
Förbundets transferlista över senaste månadens övergångar kommer inom kort att uppdateras.

Trivs bäst i västra Skåne...
2008-11-29 18:58
Förra omgångens bortasväng inbringade inga poäng för A -laget. Under lördagen gjorde man
ett nytt försök när man begav sig till Bjuv och Åstorp.
Poängutdelningen blev här betydligt bättre. Laget kunde styran kosan tillbaka till Hässleholm med alla
fyra poängen efter två väldigt bra genomförda matcher. Tightaste matchen verkade första matchen vara
(den i Bjuv). Den slutade med en knapp 11-9-vinst sedan det hela avgjorts med en täckt sistaruta till vår
fördel. Andra matchen slutade i stora siffror, hela 14-6 i vår favör, trots att det inte skiljde så mycket i
slagpoäng. Detta berodde väl till stor del att Ohm hade topparna men vi hade bredden.
Farmen tog under lördagen en pliktskyldig seger mot gästande Getinge BK´s farmarlag. Detta var väl
inte någon av lagets bättre insatser den här hösten hemma, men poängen bärgades och det var ju det
viktigaste. Mer info om matcherna kommer under söndagen, dock finns matchfakta här till höger.
Med andra ord blev det bästa möjliga avslutning på höstens seriespel. Under våren så kommer Farmen
att slåss om gruppsegern, var så säkra, medan A-laget kommer att kämpa om att hamna på rätt sida
strecket.

Poänglösa på bortasvängen
2008-11-22 17:04

A-laget lyckades inte plocka några poäng på sina två bortamatcher. Varken i Olofström eller
Osby.
Det blev två klara förluster, både i Olofström (15-5) och i Osby (14-6). I Olofström var man
poängmässigt med i matchen inledningsvis. Underläge med 3-2 efter första serien, men sedan var det
Olofström för hela slanten.
I Osby vet jag i skrivande stund inte varför matchen slutade nästan en timme senare än utsatt. Hur som
helst så hade Osby i halvtid ett klart grepp om matchen, då man ledde med 7-3. Man höll liv i matchen
ända in i sista serien, men fick se sig klart besegrade med 14-6 sedan Osby gjort 3-2 och 4-1 på de två
sista serierna. Mer om matcherna hoppas jag kunna ge imorgon (söndag).
Farmen var också i farten under lördagen, då man hemma tog emot BK Hammaren. Efter att ha
presterat flera hemmamatcher på fina siffror tidigare i höst, så var flera i laget besvikna över sitt
eget och kanske även lagets spel idag. Laget gjorde ändå över 6000 (6033) och vann till slut med 13-7.
Laget och spelarna har väl stora krav på sig själva i hemmahallen. Matchfakta och tabeller kan Ni se via
länkarna till höger.
Mer info under morgondagen.

Följ lördagens Göingederby LIVE!
2008-11-21 22:48
Det emotsedda derbyt mellan Osby BS och 59an i Osby kan Ni följa live utan att vara på plats.
A-lagets bortaresa börjar i Olofström med match mot OBS. Därefter går resan till Osby för match mot
OBS (Osby BS). Matchen börjar kl 14.20 och Ni kan följa den här via scoring online.

Seriesystemet skall ändras
2008-11-18 11:31
Inom kort kommer Svenska Bowlingförbundet att skicka ut info till klubbarna om
nyordningen.
Vi kan dock redan nu informera om vad det redan flitigt har diskuterats om. Detta enligt säker källa
(Christer Lundström, serieansvarig i Götaland). Vi i 59an kan dock andas ut. Det blir inga ändringar vad
det gäller upp- eller nedflyttningskval, när det gäller Elitserien, Allsvenskan och div 1. Däremot kommer
det att dras ner på antalet div 2-lag.
Därmed gäller de regler som vi gick in i säsongen med fortfarande, för lagen från div 1 och uppåt.
Hur bantningen av div 2-lagen kommer att se ut vet vi dock inte och vilka följder det får neråt. Vi får
återkomma till det när informationen kommer från förbundets serieansvariga.

Nya vinster när seriespelet återupptogs
2008-11-15 22:21
A och Farmen visade att formen var intakt efter ett två veckor (två helger) långt uppehåll för
seriespel, när man vann sina hemmamatcher på lördagen.
Farmen var först ut, då man på morgonen ställdes mot Perstorpslaget BK Treff. Trots ett kraftigt
underläge redan efter en serie så kämpade sig laget in i matchen via 5-0 i andra serien. Resten av
matchen var man steget före och i sista serien så gick det väldigt lätt efter bara ett fåtal rutor och
matchen slutade 13-7.
A ställdes mot Eslövslaget BK Grabbers, som kom till spel utan reserv. Något som ofta inte är till någon
fördel. Eslövskillarna hade för övrigt så här långt i serien inte plockat poäng på bortabanor. Några
poäng blev det inte nu heller, varken i Perstorp eller i Hässleholm. A "dödade" matchen redan efter tre
serier då ledningen var 11-4.
Matchfakta och tabeller kan Ni se genom att klicka på länkarna här till höger. Utförligare matchreferat
kommer på söndag under resp. lag.

Ingliz Larsson vann årets sista presentkort
2008-11-14 23:07

På torsdagen (13 november) avklarades årets sista dragning i stödföreningens
medlemslotteri.
Ingliz var den lyckliga vinnaren av högvinsten, ett presentkort på Kappahl på 500kr. Övriga vinnare
finner Ni här.
Vi i 59an tackar stödföreningen för deras stöd 2008 och hoppas på fortsatt stöd 2009, samt att
stödföreningen fortsätter att växa.

Spelschemat för 3-manna DM
2008-11-13 19:35

Säsongens 3-manna DM avgörs i Staffanstorp 6-7/12 och 13-14/12.
Hela spelschemat finns att beskåda via denna länk (pdf-fil).

Drömöppning i Höganäs
2008-11-04 12:25
Vårt ungdomslag öppnade starkt vid första sammandragningen av Skånes Elit Jubior Serie,
som spelades i Höganäs på lördagen (1 november).
Slagningen på 645 blev för övrigt hela sammandragningens högsta slagpoäng. Lördagens matcher
resulterade i fyra vinster och två förluster och en tredjeplats i tabellen. Läs mer om sammandragningen
här.

Viktiga datum att komma ihåg
2008-10-31 23:06

5 november, 5 december och 14 december är tre viktiga datum att lägga på minnet
Vad är det nu som händer dessa datum?
5 november startar säsongens träningstävling. Den håller på fram till mitten av januari och spelas på
onsdagsträningarna.
5 december (OBS! fredag) är det dags för en mindre julfest med lite bowling och lite förtäring.
Aktiviteterna börjar kl 17.30 och håller på till ca 21.30. De två första timmarna ägnas åt bowling och
därefter äter vi. Spelarrådet står för underhållningen och håll utkik efter anmälningslistan.
14 december (söndag) blir det ett träningsläger med Tore Håkansson. Alla klubbens medlemmar är
välkomna till lägret, som varar mellan kl 10.00 och 13.00. Ett uppföljningsläger blir det tisdagen 6
januari, också med Tore och på samma tider. Mer info kommer.
17 december är höstsäsongens sista onsdagsträning. 7 januari är det åter dags för onsdagsträning.
3 - 4 januari spelas Norra Skåne-cupen i Hässleholm. Glöm inte att anmäla Dig. Anmälningslista
kommer upp under andra hälften av november.
I början av januari kommer även returträningsmatchen mot Staffanstorps BK att spelas i Hässleholm.
Datum är ännu ej bekräftat. //2008-12-19 Speldag är nu bestämd. Det blir 5 januari kl 14.00.
Laguppställning finns i hallen. // 2008-12-26 Träningsmatchen är åter inställd då Staffanstorp inte kan
mönstra lag.
14 mars 2009 blir det jubileumsfest (59an - 50 år) i Finja Bygdegård. Se nu till att inte boka in något
annat denna dag. Detta kommer garanterat att bli säsongens höjdpunkt. Mer info och program för denna
dag återkommer vi till i månadsskiftet januari/februari.

Så är då Mixen äntligen igång
2008-10-31 22:43

På fredagkvällen (31 oktober) startade årets HässleholmsMixen med två pass.
På tävlingens sida kommer Ni att kunna ta del av tävlingen. Ambitionen är att ha en uppdaterad topp 3lista publicerad efter varje speldags slut. Så här första speldagen verkar rapporteringen inte riktigt ha
fungerat, men vi skall givetvis bättra oss.
Klicka här för att komma till tävlingens sida.

Ett lag är anmält till 3-manna DM
2008-10-30 17:53

Årets 3-manna DM spelas i Staffanstorp. Tidigare år har Bjuv mestadels varit spelplats.
Det blev endast ett lag anmält till 3-manna DM. Det blir Mogge, Rolle och Andreas som spelar. Önskemål
om en viss starttid har framförts. Vi får väl se om det blir som önskat. 3-manna DM spelas för övrigt 6-7
och 13-14 december.

Två härliga derbyvinster
2008-10-25 14:24

Det blev full pott vid lördagens två derbydrabbningar för A och Farmen och glada miner
förstås.
Farmen var först ut för dagen med sitt möte med Turbanen F. En gruppfinal faktiskt. Turbanen var det
starkaste laget inledningsvis, men maxutdelning för oss i serie två och tre grusa de deras poängchanser
helt. Avslutningen gick dock i Turbanens tecken och slutresultatet blev 13-7 i vår favör.
För A-laget gick det till slut riktigt bra. Detta efter att man kammat noll i tredje serien och därmed gett
över övertaget till BK Frigg, som var dagens miotståndare. Även i serie fyra såg det ut att bli tufft att ta
poäng, men sakta men säkert så tog man kommandot på två banpar och de andra två togs av bara
farten i slutrutorna. Det dominerande paret i matchen var Lasse (846) och Thomas (897), so m vann tre
serier.
Mer matchinfo kommer inom kort på resp. lags sida.

Anmälningstiden är snart ute
2008-10-23 09:04
Har Ni tänkt spela 3-manna DM? Då börjar det bli hög tid att anmäla sig.
I år spelas 3-manna DM i Staffanstorp följande två helger, 6-7/12 och 13-14/12. Starttiderna är kl 12.00
och 14.30.
Anmälan är skriftlig och skall vara Skånes Bowlingförbund tillhanda senast 3 november. I prispotten finns
både pengar och finalplatser i 3-manna SM.
Meddela undertecknad om det blir något eller några lag.

Delad pott i jämn tillställning
2008-10-18 15:32

A-laget kom igen rejält efter förra omgångens lite sämre insats mot Tingsryds KK. Lördagens
hemmamatch mot BK Borgen blev en oerhört jämn match hela vägen.
När krutröken lagts sig, visade resultattavlan 10-10 och slagpoängen fina 6650-6629. En ordentlig
revansch jämfört med förra veckan. Bäst i laget var två man, nämligen Adde (på väldigt stark
frammarsch nu) och Thomas, båda på 890. Strax bakom var Andreas på 887 och Rolle på 876. Även
Micke var över 800 med 20 käglors marginal.
Farmen spelade matchen efter mot Halmstadlaget BK 91:an och tog en inte oväntat klar seger med 155, efter att ha slagit 6129. Bäst i laget och i matchen var Frigge med 854. Även Tejpen och Jeppe var
över 800 med 824 resp. 817.
Mer om matcherna kommer inom kort. Länk till A och Farmens tabeller finns på hemsidans startsida.

Fel i Farmens Matchfakta
2008-10-16 20:41
Efter allt strul med resultatrapporteringen, så fungerar nu det mesta. Dock kan vi konstatera
att det blivit en del fel resultat rapporterade i Farmens båda matcher den gångna omgången.
Dessa fel kommer att rättas så fort sammandragsprotokollen kommit mig till handa. På grund av dessa
fel så har inga referat ännu publicerats om matcherna.

Ni kollar väl Era mailboxar?
2008-10-12 10:26

Viktig medlemsinformation har mailats ut till de medlemmar som anmält e-postadress.
Det är viktig information som skickats ut. Ni som inte fått mailet eller inte har e -postadress, kontakta
undertecknad omgående.

Endast två av sex poäng...
2008-10-12 08:06

Det var endast Farmen som vann och tog två poäng av våra lag på lördagen. Dessa tog man i
bortamatchen på hemmabanor mot BK Sösdala när man vann med 16- 4.
Tidigare på dagen hade man varit i Eslöv och mött BK Grabbers farmarlag oc h förlorat klart med 14-5
efter en tam inledning och lika svag avslutning. På förmiddagen ställdes A-laget mot Tingsryds KK i
säsongens tredje hemmamatch.
Tyvärr så kom man i underläge i första serien med 3-2. I andra resp. tredje serien var det omvända
siffror och laget var i ledning med 8-7 inför slutserien. Men här gjorde laget dagens sämsta serie och
tappade serien med 4-1 och matchen med 11-9.
Som om inte detta var nog så mer eller mindre kraschlandade hela det "nya" rapporteringssystemet.
Därmed är det svårt att säga när matchfakta kan rapporteras in.
Mer om matcherna kommer senare under söndagen.

Tore Håkansson kommer även 9 november
2008-10-05 17:48

Då Tore var förhindrad att närvara vid söndagens (5 oktober) ungdomsträning, så kommer
han istället 9 november.
Därmed blir det ändå fyra träningstillfällen med Tore under hösten.

Även Norra Skåne-cupen jubilerar 2009
2008-10-05 17:36

Precis som vi (59an) så fyller Norra Skåne-cupen 50 år nästa år, 2009.
Cupen som alternerar spelplats vartannat år mellan Osby och Hässleholm, spelas denna gång i
Hässleholm. Speldagar är 3 och 4 januari 2009. Tävlingen som haft ett vikande deltagarantal de senaste
åren får väl hoppas på att uppslutningen blir bättre detta jubileumsår.
Anmälningslista för de medlemmar som önskar starta i tävlingen kommer så småningom att sättas upp i
hallen. Sista anmälningsdag är inte förrän 15 december.

Två klubbrekord av Adde!
2008-09-20 16:21

André "Adde" Ekberg var bäst i laget när Farmen hemmabesegrade Varbergslaget BK Monark
med klara 13-6. Han passade bl a på att slå två klubbrekord på en resp. två serier.
Adde började matchen med 10 kryss och landade på 287 i första serien. I andra serien fortsatte han det
fina spelet och slog 213. Därmed hade han 500 på två serier. Alltså klubbrekord på en och två serier.
Han mattades en del i resten av matchen men hamnade på fina 860 till slut. Vi gratulerar.
I övrigt gjorde Farmen åter en fin hemmamatch med fem spelare över 800. Man besegrade därmed
Monark tämligen klart med 13-6. Läs mer om matchen på F-laget-Eftersnack.
A-laget hade på lördagen en mindre bortaresa västerut, till Klippan och Ängelholm. På morgonkulan i
KLippan mötte man BK Animals och spelade 10-10 efter att ha haft ledningen efter tre serier med 8-7.
Den andra matchen var mot BK Luntertun i Ängelholm och här blev det en klar seger med 15 -5. Mer info
om matcherna kommer så fort Ängelholmsmatchen är inrapporterad.
2008- 09-21 Nu finns ett reportage från A-lagets bortaresa signerat Andreas HW på A-lagetEftersnack.
Poängutdelningen för A-laget var ju riktigt bra och det gör att man är bra med i kampen om de åtråvärda
platserna 1, 2 och 3. Nu är det uppehåll i seriespelet och därefter väntar fyra raka hemmamatcher för Alaget innan hösten avslutas med fyra bortamatcher

Storstilad comeback, Frigge!
2008-09-14 16:24

Mikael "Frigge" Frisk gjorde under söndagen en efterlängtad comeback. Efter sju år med
ryggproblem visade han att takterna fortfarande sitter i genom att göra 830 i B -lagets
segermatch mot BK Hovet B. Flera fina resultat noterades när man klart vann med 15-5 och
hade en slagning på 5602.
Ytterligare en tvåpoängare lades till de andra två som togs på lördagen av A och Farmen. En lyckad
serieomgång med andra ord. Två andra toppar i laget bör nämnas, nämligen Nisse på 789 och Johan
Nilssons 725. Johan var för övrigt jämnast för dagen. Läs mer om matchen på B-laget-Eftersnack.

Toppsiffror av Farmen...
2008-09-13 21:01
Farmen begick på lördagen sin hemmapremiär mot hallkollegan BK Sösdala s om i matchen
innan förlorat mot BK Turbanens farmarlag. Farmen gav inte Sösdala någon som helst chans
utan man vann med klara 16-4 efter att ha gjort 6302 med fyra man över 800 och sjätte man
över 770.
Även denna lördag spelade A-laget säsongens andra hemmamatch mot tippade topplaget i gruppen,
Karlskrona BK. Karlskrona hade tidigare på lördagen varit i Perstorp och besegrat hemmalaget BK Frigg
med 12-8. Här i Hässleholm visade man dock inte upp så stor slagstyrka mer än sporadiskt.
Vi borde avgjort tidigare än vi gjorde, men bjöd in Karlskrona i matchen i andra serien. Efter halva
matchen stod det 5-4 till oss, men sedan bjöd vi inte på så mycket mer utan matchen slutade i solklar
seger med 14-5.
Mer om matchen kommer under söndagen.

WANTED - ungdomsledare...
2008-09-11 22:36

Ni som är intresserade av hjälpa oss i vår ungdomsverksamhet bör besöka klubbträffen som
Skånes Bowlingförbunds ungdomskommitté anordnar i Hässleholm 22 september kl 18.00 21.00.
Under första timmen kommer man att informera om sin verksamhet (teori), medan resterande två
timmar avsätts för praktik på banorna.
De närvarande tränarna är Stefan Linderoth, Stefan Petersson, Michael Wegner och Helena Gullberg.
Vi hoppas att flera av Er medlemmar är intresserade av detta. Märk väl att träffen är kostnadsfri och att
inga förkunskaper krävs. Har Ni frågor och är intresserade så kontakta Micke i hallen.

Tredje dragningen är avklarad
2008-09-11 22:31

September månads dragning i stödföreningens medlemslotteri är ett faktum.
Uno Hagelin blev den lycklige vinnaren av presentkortet (värde 500kr) på TEAM Sportia. Övriga vinnare
finner Ni här.

Hässleholmsmixen även i år
2008-09-11 22:22
Samarrangemanget med BS Hässle i form av en mixed- och scotch doubletävling blir det även
i år. Tävlingen går under namnet Hässleholmsmixen och kommer att spelas 31/10, 1-2/11
och 7-9/11.
Tävlingsförberedelserna är i full gång och inbjudan beräknas skickas ut i månadsskiftet
september/oktober.
En nyhet vid årets tävling är att det kommer att finnas möjlighet till en form av Re-entry. Detta innebär
att man kan starta flera gånger i samma klass dock inte med samma spelpartner.
Sedan hoppas vi givetvis på stor uppslutning från våra egna spelare i tävlingen. Tävlingen kommer även
att få en egen sida här på hemsidan. Mer info kommer inom kort.

En lång söndag i Kristianstad gav poäng
2008-09-07 17:37

Två av klubbens lag, Farmen och B, spelade tre matcher i rad i Kristianstad med början kl
09.00. Matcherna resulterade i en vinst och en förlust för Farmen samt en klar seger för B.
Då det blev förlust på lördagen för A i deras premiär stod hoppen till att B och Farmen skulle fixa
säsongens första poäng. Hoppen infriades och B tog en klar seger mot Lilla Paris BK med 16-4 och en
slagning strax under 5100. Farmen tog vid och tog till slut en klar seger med 13 -7 mot BK Allön F. Andra
matchen blev inte lika rolig då det blev en klar förlust med 14 -6 mot Lilla Paris BK trots ledning med 4 -1.
Läs mer om matcherna på F-laget-Eftersnack och B-laget-Eftersnack.
Slutligen vill undertecknad dra sin version av den här söndagen som var lång och som började redan på
lördagskvällen då UK ringde och bad mig ställa upp även i B-laget. Jag skulle ju redan spela dubbelmatch
(förhoppningsvis) i Farmen på samma ort. Ett annat dilemma var att om jag tackade ja, så hade laget
ändå ingen reserv så fyra serier till skulle det ju bli.
Då det uppenbarligen inte fanns några andra lösningar så erbjöd jag UK mina tjänste r och ytterligare en
sovmorgon gick om intet. Väckarklockan fick nu ställas på 06.45 (samling 08.00). Så för att få tillräckligt
med sömn denna natt så blev det tidigt till sängs. Men... i bästa Törnrosa-sömn framåt gryningen
väcks jag av en ilsken dörrklocka och vaknar synnerligen tvärt. Tittade på klockan. Den visade
05.05. Jag tänkte då, vem i h-e ringer på dörren vid den här tiden. Brydde mig inte om att kolla, men
det ringde en gång till så jag tassade upp och kollade i titthålet i dörren. Utanför stod en man, som jag
inte kände igen, och jag öppnade inte. Mannen försvann och jag lade mig igen. Hade knappt somnat då
det ringde en tredje gång. Jag gick nu upp och tog hastigt på mig en tröja och gläntade på dörren. Något
allvarligt kunde ju ha hänt. När mannen såg min morgonpigga nuna så bad han knappt hörbart, på dålig
svenska, om ursäkt, fel dörr. Jag slog igen dörren direkt samtidigt som jag bad honom fara till ett
varmare ställe. Kanske är det i närheten av hans forna hemland. Vilken bra start på den h är söndagen,
tänkte man ju nu.
Efter intagen frukost var det nu dags för cykelfärd till hallen och bilfärd till Kristianstad. B-lagsmatchen
var en lite avslagen historia där min prestation inte höll några högre klasser. Men första matchen var nu
avklarad. Då det inte var särdeles svalt i hallen och inte heller så låg luftfuktighet så var jag tvungen att
byta speltröja. Tur att man beställde en extra. I min andra match spelade jag bättre i synnerhet
inledningsvis. Det och lagets spel räckte åtminstone till e n klar vinst.
Nu började dock orken så smått att tryta och bristerna i koncentrationen blev uppenbara. Den tredje
matchen var ett par serier för mycket för min del, vilket resultatet tydligt visade. Så när matchen var
slut, då var ingen gladare än jag att det var just, slut.
En dusch var nu efterlängtad och som jag njöt av den. Efterhand som jag gjorde mig klar och plockade
ihop mina saker så förvann den ene efter den andre av mina klubbkompisar ut ur omklädningsrummet.
Detta tänkte jag inte så mycket på för jag brukar vara sist ur omklädningsrummet. Jag tänkte att har jag
varit här i dryga sex timmar så kan jag varva ner fem minuter och inte rusa iväg.
Nu skulle det bli skönt att åka hem efter en lång dag i bowlinghallen. Väl ute i hallen syntes inga
klubbkompisar. Jag tänkte att de har säkert gått ut och väntar där uppe och får lite frisk luft. När jag väl
kommit upp för den livsfarliga trappan med min dryga 20 kg tunga klotväska syns inte en enda
klubbkompis så långt mina synsvaga ögon kan nå.
Man hade med andra ord glömt mig...
Dags att plocka upp mobilen och inse att batteriet i stort sett var slut. Jag provade att ringa Peter (boven
i dramat?), men numret kunde inte nås. Provade Kenths mobil och han svarade som tur var. Redan då
hade man kommit så långt som till Önnestad. De vände och körde tillbaka och hämtade upp en trött och
smått irriterad klubbkamrat. Det är väl dagar som den här med motgångar både här och där som får en
att känna sig lite trött och sliten.

Bowinos Stefan Borglin "stal" föreställningen
2008-09-06 13:56

BK Bowinos Stefan Borglin, var en av motståndarna som grusade våra poängförhoppningar vid
seriepremiären. Han såg till att slå den perfekta serien (300) i tredje serien. Detta innebar bl
a att han tillsammans med sin medspelare vann sin serie med 11 käglor. Han landade till slut
på 929. Här ovan gratuleras han av en medspelare efter 12:e raka krysset. Vi ställer oss
givetvis också i hyllningskören.
Då var premiären avklarad. Matchen var en jämn och tight historia även om vi ledde med klara 7-3 efter
halva matchen. I tredje serien hittade Svedalaspelarna verkligen strikeficken, vilket slagpoängen 1802
vittnar om. Man vände nästan på matchen här men vi ledde med 8-7 inför avgörandet.
Sista serien var jämn med två banpar var i besittning. Bowino hade klart hand om totalen och vi var på
väg att notera varsin poäng, men ett ödesdigert hål och ett ännu sämre andraslag gjorde att bortalaget
tog båda poängen med en käglas marginal.
Läs mer om matchen på A-laget-Eftersnack.

Inför div I-premiären
2008-09-06 07:35

Lokalpressen i form av tidningen Norra Skåne kollar läget hos de tre lokala div I -lagen.
På Norra Skånes nätupplaga kan Ni läsa om hur lagen ser på säsongen.

Förlust i premiären
2008-08-31 16:35

B-laget var länge med i matchen mot BK Cefyra i Åhus (underläge 8-7 efter tre serier), men
blev poänglösa i fjärde serien.
Läs mer om matchen på B-laget-Eftersnack.

Utvärderingen är klar!
2008-08-28 12:14

Spelarrådet presenterar en utvärdering av profilprovningen och de inlämnade enkäterna.
Denna utvärdering finns att läsa på spelarrådets sida under "Nyheter".
Tänk dock på att det krävs medlemsinloggning för att komma åt deras sida. Tänk även på att använda
adressen http://www.idrottonline.se/hassleholm/bkfemtionian-bowling och inte
http://www.bk59an.se. Er medlemsinloggning fungerar nämligen inte på den senare adressen.
Skulle Ni ha glömt eller tappat bort Er inloggning så kontakta helpdesk@rf.se så får Ni en ny.
Är det så att Ni har frågor eller synpunkter så finns ett forum/gästbok som Ni kan använda eller så kan
Ni direkt kontakta spelarrådet. Kontaktuppgifter finns också på spelarrådets sida.

B-laget är först ut i ny skrud
2008-08-27 22:26
B-laget begår sin seriepremiär på söndag 31 augusti i Åhus då man möter BK Cefyra, som bytt
Kristianstad mot just Åhus. Man begår sin premiär i nya tröjor. Dessa finns för övrigt att
hämta i hallen, Ni som ännu inte fått dem.
En annan nyhet är att 4-mannalaget är utbytt mot ett 8-mannalag istället. Tre spelare gör för övrigt
seriespelsdebut.

Helgen därefter är det dags för A och Farmen att begå sina premiärer. A ställs mot nykomlingen BK
Bowino från Svedala i lördagens morgonmatch medan Farmen beger sig till Kristianstad på söndagen för
möte med BK Allöns farmarlag och Lilla Paris BK.

Dags för träningsläger!
2008-08-11 21:34

Lördagen 23 augusti med start kl 10.00 är det dags för ett träningsläger med fokus på
banläsning och provning av olika oljeprofiler.

Vi har också bokat in Anders Ström (Ström´s Bowlingshop) till första onsdagsträningen 20 augusti. Han
finns i hallen från kl 17.00 och stannar så länge vi vill. Ni som tänkt Er nytt klot eller kanske en
renovering eller något annat så passa på. Förhoppningsvis så får Ni det fixat till lördagens träningsläger.
Tänk dock på att Ström även kommer till hallen onsdagen 13 augusti.
På lägret bjuder klubben på frallor och läsk/kaffe. Till lägret är givetvis alla medlemmar välkomna. Anmäl
Er på listan i hallen.
På hemsidan finns nu även en egen sida för spelarrådet. För att komma in på denna sida så behöver Ni
dock använda Er av Er medlemsinloggning. Spelarrådet kommer också inom kort att meddela de spelare
som tar plats i klubbens A-trupp.

Lasse vann den välbesökta cupen
2008-08-04 22:19

Lars "Lasse" Wärlstam var jämn och stabil i sitt spel hela tävlingen igenom och besegrade
enkelt Mats Håkansson i finalen med 6-0. Här mottager han förstapriset av ordförande Börje
Hofvander.
Hela 32 spelare hade anmält sig, varav 31 kom till spel. Även hallen var välbesökt och man stannade
ända fram till finalen.
Närmast finalen kom Micke och Pelle, som hamnade på tredje resp. fjärde plats. Fjolårssegraren Micke
var för övrigt nära att ordna skiljeruta i semifinalen mot Lasse. Micke behövde avsluta med en trippel i
sistarutan för att ta matchen till skiljeruta. Tyvärr för hans del så blev det "bara" en dubbel och nio.
Mer om cupen och fler bilder finns under "Uppstartscupen" under "Om BK 59an".

Nu är säsongen igång på allvar
2008-07-31 21:44

I och med säsongens första träningsmatch ikväll (torsdag), så kan man väl säga att
startskottet nu gått för säsongen 2008/09. Då en del knappt spelat sedan vårens kvalspel
blev man positivt överraskad av spelet i den stekheta hallen.
Matchen, som spelades mot BK Rapid blev en enkel vinst med 17-3 (4-1, 4-1, 4-1, 5-0). Några riktigt
hyfsade individuella siffror blev det också. T ex Thomas på 831. Mer siffror hittar ni här.
Vidare kan vi meddela att lottningen till Nya Uppstartscupen kommer att göras under fredagen 1 augusti
och publiceras här på hemsidan.

Träningsmatcherna startar 31 juli...
2008-07-24 09:43

UK låter meddela att Ni nu kan teckna Er för vilken eller vilka träningsmatcher i sommarserien
Ni kan spela.
Lappar för resp. match finns uppsatt på anslagstavlan i hallen. Aktuella matcher finner Ni även här.

Tryckfels-Nisse i sommarutskicket
2008-07-07 14:23
Sommarens medlemsinformation är på väg ut (början vecka 28) med snigelpost eller mail. Så
håll koll.
Tyvärr så har det dock smugit in sig ett fel in en del av mailen. Öppettiderna i juli i Turbanhallen skall var
kl 12.00 - 19.00 och inget annat.
Vänligen hör av Er till undertecknad om inte utskicket dykt upp under vecka 28.

Spelprogrammen är klara
2008-06-13 14:00

Då var tidsättningen klar för A och Farmen. Märk väl att tidsättningen är preliminär och kan
ändras.
På Skånes Bf´s hemsida kan spelprogrammen beskådas. Länkar till spelprogrammen för A (div I södra)
och Farmen (div III sydvästra).
Det vi befarade inträffade dock inte. Farmen får inga Hallandsresor utan möter dessa lag på hemmaplan
den här säsongen. Första spelomgången är omg. 2, vilket spelas 6 - 7 september. Farmen inleder med
dubbelmatch i Kristianstad på söndagen mot BK Allön F och Lilla Paris BK.
A-laget inleder däremot med en hemmamatch mot nykomlingen BK Bowino från Svedala på lördagen 6
september. Tyvärr kan vi konstatera att B-lagets spelprogram inte är klart. Vi återkommer till det så fort
det är klart.

