
        Bowling Lovers!

1. Åttonde matchen hösten 2021

Så har vi spelat säsongens sjunde match, denna gång mot serieledarna Klippan 2. För att ha någon chans mot dom
krävdes att alla skulle spela på topp men tyvärr lyckades vi inte med det. Vi gjorde ingen dålig match, landade på
4 999 p men det räckte inte mot Klippan 2 som fick ihop 5 111 p. Men spelet har inte varit med oss riktigt i 
höst, ett snitt på 155,1 efter sju omgångar jämfört med 157,6 efter sex omgångar förra hösten. Tre resultat
över 5 000 p i höst, 5 221, 5 021 och 5 024. Förra hösten fem resultat över 5 000 p, 5 222, 5 217, 5 081, 5 068
och 5 048. 

En liten tröst i bedrövelsen är att vi hade högre score än både ÄPB 4, 4 906 p och ÄPB 5, 4 902 p. I tabellen 
division 3 har alla tre ÄPB-lagen 10 poäng. ÄPB 5 och ÄPB 4  har ett snitt på 156. 

En analys av våra serier visar följande:
Vi hade några låga scorer, en på 115 p, en på 124 p, en på 130 p, en på 131 p och en på 132. Men vi hade även 
några höga scorer, Jan med 193 p, Karin med 192 p, Leif med 191 p, Nils-Göran med 186 och 180. Samma slutsats
som efter förra matchen är att det finns en bra förbättringspotential i laget.

Vi hade fyra mycket jämna serier, 1254 p, 1 225 p, 1 254 p och 1 266 p. Som jag skrev i förra nyhetsbrevet 
siktar vi på att alla serierna ska ligga över 1 300 p, dvs totalt över 5 200 p.

Individuellt hade vi 5 st. med en score över 600 p där Nils-Göran var bäst med 685 p följd av Karin med 677 p 
och Jan med 670 p. Övriga över 600 p var Torsten med 651 p och Leif med 629 p. Gittan hade 303 p på
sina två serier.

Men fortfarande saknar vi  en eller två riktiga spetsar, dvs resultat över 700 p.  Men tror det kommer, någon gång 
släpper det och vi kommer att höra det härliga ljudet av en riktig strike.

2. Nästa match

Nästa match spelar vi fredagen den 3 december kl. 12:15 mot Helsingborg 2,  återigen ett topplag i division 3.  

Enligt spelprogrammet spelar vi samtidigt som ÄPB 1. Då blir det till att se och lära.

I matchen spelar preliminärt  Anki, Gittan, Jan, Karin, Leif, Nils-Göran, Rolf K och Torsten med 

Sante som avbytare.

Lagsammansättningen ber jag att få återkomma till efter överläggning med Anki.

3. Träningar

Träningar torsdagar 14:30-16:00. Sex banor bokade. Viktigt att ni meddelar om ni inte kan delta i någon träning

Kvarvarande träningar hösten 2021

Torsdag 25 november 14:30-16:00

Som ni vet har jag lite problem med mi mail men Anki, Ingela, Lennart, Nils-Göran, Rolf K och Sante har lämnat 
återbud. Är det någon mer som jag kan ha missat? Följande kommer alltså Gittan, Jan,  Karin, Leif, Rolf S, Torsten.

Får planera för träningar nästa år också. Tänker mig torsdagar samma tid kl. 14:30. Tänker boka sex banor. 

Som vanligt blir det inga träningar veckor då vi har Ringenmatch. Återkommer med tider.

4.Återgång till det "normala"

Avvaktar beslut från Ringens styrelse hur dom tänkt med spelet under vårsäsongen. Nu har ju smittan ökat igen
så förhoppningsvis blir beslutet att vi fortsätter som under hösten, dvs spelar alla matcher i hemmahallen
och bara jämför banpoäng.

Förutsätter det bestäms att ingen upp-eller nedflyttning ska ske efter det att säsongen är färdigspelad .

5. Sedvanlig avslutning av höstsäsongen

Vi möts som beslutats på Torstens tisdagen den 23 november kl. 18.

Det var allt från coachen denna gång

Keep Bowling

   Rolf Bowl

https://www.picgifs.com/sport-graphics/bowling/bowling-sport-graphics-949686

