
Bowlingåret 2018-19 i sammanfattning
 Under spelåret  var vi 44 deltagare i Bowlingsektionen.
 Vi har genomfört 32 träningstillfällen (torsdagar)
 Vi har genomfört 8 månadstävlingar (sista torsdagen i månaden)
 Vi har haft 43 deltagare som deltagit i månadstävlingen.
 I genomsnitt har vi varit 34 deltagare per tävlingstillfälle.
 Vi har haft ett åtta-mannalag och ett fyra-mannalag som deltagit iPensionärsserien och båda kom på en hedrande tredjeplats i sin respektive serie.
 Vi har haft sex lag som deltagit i PM-Bowlings serier för tre-mannalag och medtvå lag som blev seriesegrare i sin respektive serie.Från månadstävlingen kan vi utläsa följande:
 43 deltagare har deltagit i månadstävlingen.17 deltagare har deltagit vid alla åtta tävlingstillfällena.32 deltagare har deltagit i minst hälften av tävlingstillfällena.
 Vi har 9 deltagare som uppnått 200 poäng eller mer i en enkelserie.Bästa resultat har Bert Larsson på 225 poäng och därefter Walter Nordquist med220 poäng, Göran Nilsson, Eva Svensson och Henry Thysell med 216 poäng.Flest gånger med uppnådda 200 poäng är Sven-Åke Löwgren.
 Vi har 30 deltagare som uppnått mellan 150 och 200 poäng i en enkelserie.Närmast 200 poäng var Göthe Göransson med 193 poäng. Därefter Ernst Dietermer 193 poäng och sedan Aina Andreasson, Gert Hallberg Och Olof Lindgren med188 poäng.
 Vi har ingen deltagare som uppnått 600 poäng eller mer i en omgång om 3 serier.
 Vi har 12 deltagare som uppnått 500 poäng eller mer i en omgång om 3 serier.Bäst över 3 serien var Walter Nordquist med 594 poäng, därefter Sven-ÅkeLöwgren med 593 poäng, Bert Larsson med 575 poäng, Leif Åkesson med 559poäng och Eva Svensson med 558 poäng.
 Vi har 12 deltagare som under året kommit upp i över 150 poäng i genomsitt perenkelserie och det var 26 spelare som minst en gång kom upp i 150 poäng i enserie,
 Under året har 15 deltagare gjort bättre resultat än förra året, men 19 deltagarehar gjort sämre resultat. De som förbättrat sig mest är Sven-Åke Löwgren, GötheGöransson, Birgitta Markl, Bertil Kruuse och Henry Tysell.
 Årets jämnaste deltagare var Christer Strömbäck tätt följd av Björn Ringström,Birgitta Markl, Kerstin Nilsson och Eva Ringström.


