Herning Veteran Games
Optaktsstævne til den kommende sæson

Eva Jürgensen
1 sølvmedalje i trippel

Lena Dahl
1 sølvmedalje i single

Lars Jacobsen
1 guldmedalje i double
1 sølvmedalje i single
1 bronzemedalje i All Event

Lars Jürgensen
1 guldmedalje i double

Af Lars Jacobsen, formand for PI-Københavns Bowlingafdeling
Turneringen
Bowlingturneringen var igen
vel tilrettelagt i Herning
Bowlinghal, med singlespil
og fredagen, double om lørdagen og trippel om søndagen, alt dette til en samlet
score individuelt som all
event.
Endnu en gentagelse i år,
idet der blev taget en del medaljer med hjem, således
vandt Lena Dahl, og Lars Jacobsen begge sølvmedalje i
Der var god tilskueropbakning til "Kongespillet"
single, Lars Jürgensen og Lars
gen i år, weekenden i uge 30, var
Jacobsen vandt guld i double, og i tripder af Bowlingklubben Lucky invipel vandt Eva Jürgensen sølv sammen
teret til stævne, og 18 personer fra PI- med 2 fra Lucky Bowlingklub.
Bowling havde fulgt turlederen, SuI All Event fik PI-Bowling en bronze
sanne Steffensens opfordring til at tage
medalje ved Lars Jacobsen.
med igen i år.
Det blev som altid en meget vellykket
Tak for en god tur
tur, god indkvartering i Herning VanAlt i alt en god høst, og en meget vel
drerhjem, hvor der er gode muligheder
tilrettelagt tur af Susanne, der også
for traveture, og ikke mindst socialt
havde stået for forplejning, ved fælles
samvær, hvor ”Kongespillet” også i år
aftenspisning om fredagen, indkvarteblev luftet, til megen moro og ærgrelse,
ring, og uddelt andre opgaver, så turen
alt efter hvilket hold der spilles på.
blev af høj kvalitet.

I

Alle var enige om, at der nok igen næste år, vil blive rift om pladserne, men
hvis vi som nu ”ikke” taler for højt om
det, så der kommer for mange med, har
vi vel igen til næste år en chance for at
lave en god tur.

Savner du en tilmeldingsblanket til den årlige
stationsturnering i bowling?
Så må du vente til 2010
Grundet et par møder,
som bowlingafdelingen
ikke har inviteret til, er det
besluttet at udsætte den
sædvanlige stationsturnering til 2010.
Man vil forsøge at afvikle
de sædvanlige 5 runder i
foråret 2010 med start i
januar.
/red.
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