
Bowlingåret 2019-20 i sammanfattning 

 

 Bowlingåret fick ett plötsligt slut redan i mars 2020 på grund av coronaviruset. 
Såväl träning, månadstävling, klubbmästerskap som seriespel ställdes in. 

 Under spelåret  var vi 43 deltagare i Bowlingsektionen. 
 Vi hann genomfört 28 träningstillfällen (torsdagar) innan  säsongen stängdes ner. 
 Vi genomförde bara 6 månadstävlingar (sista torsdagen i månaden)  

mot normalt 8.  
 Vi har haft 42 deltagare som deltagit i minst en månadstävlingen. 
 I genomsnitt har vi varit 34 deltagare per tävlingstillfälle i månadstävlingen, lika 

många som förra säsongen. 
 Vi har haft ett 8-mannalag och ett 4-mannalag som deltagit i Pensionärsserien. 

Serien stoppades i mitten av mars och kommer inte att spelas färdigt utan 
ställningen då gäller som slutresultat. 8-mannalaget blev 1:a i sin serie och4-
mannalaget blev 2:a i sin serie. 

 Vi har haft sex lag som deltagit i PM-Bowlings serier för3-mannalag. Även här 
stoppades tävlingen i mars. 
 

Från månadstävlingen kan vi utläsa följande: 

 42 deltagare har deltagit i månadstävlingen. 
24 deltagare har deltagit vid alla sex tävlingstillfällena. 

 Vi hade bara 5 deltagare som uppnådde 200 poäng eller mer i en enkelserie. 
Bästa resultat har Göthe Göransson med 218 poäng och därefter Sven-Åke 
Löwgren med 207  poäng. Övriga över 200 poäng var Leif Åkesson, Kjell 
Johannesson och Eva Svensson. 
Flest gånger med uppnådda 200 poäng var Eva Svensson som prickade exakt 200 
poäng två gånger. 

 Vi har 33 deltagare som uppnått mellan 150 och 200 poäng i en enkelserie. 
Närmast 200 poäng var Henry Thysell med 192 poäng. Därefter Gert Hallberg, 
Peter Linder och Björn Ringström med 189. 

 Vi har ingen deltagare som uppnått 600 poäng eller mer i en omgång om 3 serier. 

 Vi har 19 deltagare som uppnått 500 poäng eller mer i en omgång om 3 serier. 
Bäst över 3 serien var Sven-Åke Löwgren med 553 poäng, därefter Leif Åkesson 
med 536 poäng, Eva Svensson med 533 poäng, Kjell Johannesson med 528 poäng 
och Gert Hallberg med 523 poäng. 

 Säsongens bästa genomsnitt hade Sven-Åke Löwgren med 174,1 poäng. Därefter 
var det jämt mellan Eva Svensson med 167,6 poäng, Kjell Johannesson med 166,9 
poäng och Leif Åkesson med 163,8 poäng. 

 Under säsongen har 18 deltagare gjort bättre resultat än förra säsongen, medan 
19 deltagare har gjort sämre resultat. Den som förbättrat sig mest är Lars-Göran 
Hallberg från 131,8 i snitt till 146,9. Den som försämrat sig mest var Sven-Åke 
Löwgren från 186,3 till 174,1 och den som spelade precis lika bra båda 
säsongerna var Bertil Kruuse med 144,9 i snitt båda spelåren. 


