
Klubmesterskab i Bowling 12. september 2009 

 

 

Lørdag den 12.september 2009 blev det 1. klubmesterskab i bowling afholdt i Glostrup Bowling 

Center. Der var desværre kun 8 tilmeldt, men bowlingafdelingen havde valgt at gennemføre 

mesterskabet.  

 

Vi havde valgt at spille med handicap på de 3 serier, som skulle spilles, så der var mulighed for at få 

nogle jævnbyrdige resultater.  

 

Der var også spænding til det sidste før årets klubmester blev kåret. 

 

Da kampene var færdigspillet i god ro og orden, gik turen over til klubhuset, hvor der blev lavet 

kaffe m.m.  

 

Der var kun 7 deltagere som havde meldt sig til spisningen. Jan, Morten, Edith, Ulla, Gunna,, Finn 

og Anna-Lise, så vi var et lille sluttet selskab. 

 

Mens vi indtog kaffen og kagerne blev præmierne uddelt til de stolte vindere. Morten Brogaard blev 

årets klubmester med 464 kegler, nr. 2 Jan Brogaard og Edith Madsen blev 3´er. Se resultatet på 

næste side. 

 

Finn havde godt gang i grillen. Vejret viste sig fra den gode side, så der blev også tid til et 

enkelt spil petanque mellem Finn og Morten, her tror jeg, at Finn vandt. Resten af selskabet  

hyggede sig med lidt snak, og fik forberedt salaten m.m. til middagen. 

 

Finn serverede dejlige revelsben samt ristede pølser med dejlig kartoffel- og grøn salat til. Vin, øl 

og vand kunne købes til rimelige priser. 

 

Efter en kop kaffe med lidt sødt til gik snakken atter livligt indtil der blev brudt op. 

 

Det første klubmesterskab i klubben var afholdt med succes. Det var bare en skam, at der ikke 

var flere som kunne deltage – de gik glip af en dejlig dag. 

 

                                    
                                 Klubmester 2009 – Morten Brogaard 

 

Sæt allerede kryds i kalenderen d. 17. april 2010, hvor klubmester-

skabet 2010 bliver afholdt. 
 

 



                                         Hermed det samlede resultat fra det første klubmesterskab 

 

 

 

 
 

Coop Idræt Alberslund

Placering Deltagernavn 1. Serie 2. Serie 3. Serie I alt Hcp i alt Total

1 Morten Brogaard 162 143 105 410 54 464

2 Jan Brogaard 124 168 158 450 0 450

3 Edith Madsen 125 131 127 383 63 446

4 Gert Egeberg 146 131 145 422 18 440

5 Gunna Johansen 125 124 112 361 69 430

6 Rikke Nielsen 116 149 129 394 33 427

7 Ulla Andersen 105 148 90 343 63 406

8 Finn Nielsen 109 124 142 375 24 399
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