Spelomgång 20 vår 2020
Efter en veckas ”semester” så är vi igång igen,
denna härliga måndag då hallen fylls till brädden
av sugna bowlare. Jubel, skratt och som Tobbe
säger, killen i Köping, faaan vad dåligt de går.
Serie 1A
Rävar raskar på, fick i första två, i andra två rävar
stack, Grodan två tillbaka, tack. Men när Rävar
raggen visa, stod Grodan bak en sten och kisa.
Vem törs ut och slåss, orädde Helge förstås. Men
ensam är inte stark, undrar om han gick på knark.
Han fick som han ville, tusan till kille. 10-8
Trean Lag Resten mot tvåan Lag Galven. Inga
kommentarer från något av lagen. Men enligt
tabellen är det vid slut tvärtom. 12-6
Rännilarna från diket kikar upp och ser vad som
väntar. EFOS ser sig om, var är dem. Har vi tagit
fel på tid. Nej, titta där är Rita, den får du Kjell F
ta hand om. Inte gick det. Vi får kolla runt en gång
till då för Rita försvann hon också. Nu dök Ingrid
upp, vad är detta, kuragömma eller. Kjell F, du får
en chans till. Inte det heller gick. Kollar runt en
tredje gång, då kom Rita fram igen. Nu tar jag
hand om detta själv sa John.E. Inte gick det. Ja,
det gick ju bra ändå, härligt killar. 6-12
Kravalljo, ett otursförföljt lag just nu, skador, flytt
etc. Mäster själv, Arvid, får hoppa in. Fiol står på
scenen, klara att börja sitt uppträdande. Börjar
med topplåten, We are all the winners, men
Roland hade aldrig hört den där. I andra akten sket
det sig, endast Roffes solo gick hem. Så, helt
plötsligt när andra strofen dök upp i tredje akten,
We are all the best, då kom Roland ihåg den,
strängarna gick av för Kjell A och Roffe spelade
för en entusiastisk Arvid som gav sig hän. 8-10
Serie 1B
Nybyggarna på skördestråk, Funderar på vad man
skulle göra, jo, Rönnbären blir ju en god gelé till
steken. Ut och röj nu. Två klasar i fick man med
sig från första Rönnen. Vid nästa Rönn satt allt så
högt upp så det blev till att klättra. Vad gör vi
tänkte rönnens grenar. Vi ruskar lite på oss, så där
lagom. Är de höjdrädd så kan det bli bra. Helt rätt,
en liten ruskning och Leif och Bo M föll ner. Lite
fniss från den Rönnen uppstod. Leif surna till, nu
måste Sture K få hjälp, det här går inte. Bo M
kämpade, fick inget fäste, kom ingen vart men
Leif och Sture k fixade precis i sista minuten. 8-10

Tre Äss har fått med sig sin fanclub till matchen
mot 3B-LI. Nu gäller det att vi visar upp oss från
vår bästa sida. Sussie och Björn P drar på, Bo H
avvaktar. Nu ser Bo M att Björn P har det jobbigt
så nu går han igång och Sussie är med. Hur är det
nu med 3B-LI, har man inget uppiggande hemma
och därmed hamnat i abstinens. Lars-Göran A såg
faran så han delade med sig av ”godiset”. Nu
räckte det inte denna gång för när Bo H har fått
upp ångan då går det inte att stoppa honom.
Fansen jublade och åkte hemåt nöjda med vad de
fick se. 10-8
Record får order från larmcentralen, typ av bråk
på kvarteret Alirgården. F-n, vad är det som
händer. Trappuppgångs bråk. Ingen vill städa i
trapphuset. Med dragna batonger och tårgas får de
stopp på de värsta bråkmakarna, tre st. tas om
hand. Förhörs och släpps. Helt plötsligt börjar två
av dem kasta ägg och tomater mot två av lagens
väktare som måste retirera då de inte ser något för
allt klet. Anfallet fortsätter, vad f_n gör jag nu
tänkte chefen. Han tar sikte, satsar på den mest
aggressive, får fast denne och bråket lägger sig.
Vart tog ni vägen frågade han sina undersåtar. Vi
drog till kemtvätten sa Bertil. 10-8
PRO till skogs drog ut, mötte tre Nallar och där
tog det slut. Vi vänder och drar, absolut bäst om vi
nåt ska få kvar. Tappade ränslar med utflyktsmat,
Nallarna dukade upp och åt på fat. 4-14
Linedancers vecka började med smäktande
wienervals. Man dansade fram på stigar bland
gran och tall. Grankottarna häpnade, hade aldrig
sett något så vackert. De hängde där och njöt.
Kom sig inte för med något. Men så, efter en
stund så tröttnade två kottar på detta, ville väl
kanske ha lite blandad dansuppvisning, kastade
sig ner på stigen och två dansare föll. Något
utjämnat men måste få mer kottar att ställa upp
om det ska bli någon ändring. Solidariskt som
bara den, alla kottar ställde upp och den vackra
dansen tog slut. Attan så synd. 8-10
Serie 2-manna
Tågmästarna gästas av Polarna där Ruth fick dela
poäng med Björn D och Ingrid förpassade Anders
till förlorarnas skara, nätt och jämt. Polarna ler
förnöjt. Skulle inte ha gjort det kanske för nu
tyckte tågpersonalen att när de bara ville ha tre så
då tar vi fyra i nästa och då leder vi. Nu började
jakten, från kupé till kupé fick de resenärerna mot
sista vagnen och väl framme där kastades de av
tåget. Biljetterna räckte inte längre. 7-5

The Killers med Leif W och Nils mot Vallsta med
Leif S, ”Harry Boy” och Gunnar M. Nu har
Vallsta laddat upp. Här ska det bli poäng var det
tänkt. Det blev inte som tänkt då ”Harry Boy” var
den ende som tog hem poäng i individuella racet.
Läge för The Killers att ta hem segern om man
kan vinna en mix. Det gjorde man omgående. 8-4
Norrbo med Bengt S tillsammans med Rita har nu
bjudit in Ten Pins till kamp. Den inbjudan skulle
nog Ten Pins inte antagit. Bengt H lade ner Bengt
S på rygg. Det var allt. 10-2
Nu, Widekvist med Harry och inhyrd Helge mot
toppjagande TeamSson. Hård fight mellan John-E
och Widekvisten Helge. John-E slet, vred och
drog i kvisten Helge men den satt kvar och som
tur var så fick Karin sin kvist till påskriset. Men
sen var det stopp, hur man än vred och vände,
ingenting hände. Först i absolut sista försöket
lyckades TeamSson få två kvistar med sig. 8-4
Ja vad ska man säga. En mer dacapo match som
den ovanför får man leta efter när Löräng lägger
Lillbohöjden på rygg. Tittar man på siffrorna så
känner man inte igen Lillbohöjden denna dag.
Det var med andra ord, inte deras dag. 8-4
Ett taggat Skolallèn hade stora förhoppningar att
få klämma till AROS idag. De har kollat vilka
spelar, har sett våra hcp och gnuggat händerna.
Deras seriestart börjar nog för bra, mattades av
efter hand eller så reste sig AROS över deras
förmåga. Allèn ”spottade i händerna”, nu gäller
det. Det blev bara Maggan I som klarade det.
Allèns nivå på första mixen räckte inte men den
andra fick de med sig. Förhoppningen?? 4-8
Mer blir det inte denna gång, så tack för mig.
Ha en trevlig vecka tills nästa gång.
Skjutjärns Roffe

