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Kære Garderkammerater 
 
Det er glædeligt at så mange mødes til en bowlingaften i DG regi.  
 
Det er fantastisk dejligt at læse om de mange kammeratskabsaftner ude i lokalforeningerne hvor der er 
flere og flere foreninger som mødes og dyster sammen for at styrke fællesskabet i DG. 
 
Det er også rigtig positivt at se at der mange steder deltager garderpiger og familier, og så er det jo 
engang lidt nemmere at komme op af sofaen og af sted. 
 
Rent konkurrencemæssigt så er niveauet virkelig højt, men i år ikke så højt som tidligere. Det er til 
gengæld interessant at se så mange hold ligge så tæt i konkurrencen – og at det er meget få kegler der 
afgør hvilken placering man får.  
 
Med deltagelse af 26 hold i årets turnering er vi det højeste antal hold i mange år, det er særdeles 
glædeligt med en opadgående kurve. Lad os blive 30 hold i næste sæson. 
 
Landsmester og vinder af A-rækken blev:  

1.   Haderslev GF Hold I med 1254 kegler 
2.   Herning GF   Hold I med 1205 kegler 
3.   Høje Taastrup GF  Hold I med 1204 kegler 

 
De 3 bedst placerede og Vinder af B-rækken blev: 

1.   GF Århus og Om.  Hold I med 1087 kegler 
2.   Herning GF  Hold II med 1077 kegler 
3.   Gl. Roskilde GF  Hold I  med 1060 kegler 

 
Deltagere i C-rækken blev: 

1.   Garderfore. KBH      Hold I med 1078 kegler 
2.   Himmerland GF Hold I med 1039 kegler 
3.   Garderfore. KBH  Hold II med 791 kegler 

 
Bedste individuelle bowler blev fra Høje Taastrup GF, Claus Gade med 370 væltede kegler af 600 mulige 
på 2 serier. 
 
Stort tillykke til alle. 
Den komplette resultatliste udleveres på Repræsentantskabsmødet, men kan også ses på DG 
hjemmesiden efter mødet. 
 
Næste år: 
Invitationer udsendes af Regionsbowlinglederne i 4. Kvartal 2015, samt annonceres i garderbladet, så 
meld Jer til og få nogle sjove timer sammen med andre gardere. 
 
På Bowlingudvalgets vegne 
Landsformand 
Henrik Agerlin 


