Bowlingudvalget under
De Danske Garderforeninger
har afholdt Regions- samt Landsturnering 2013-2014

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 er begyndt at mødes og dyste 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 blevet hævet og de mange hold specielt i A-rækken
ligger meget, meget tæt. Vi må dog konstatere at Høje Taastrup er svære at nå i disse år. Tak til alle
som har deltaget – jeg glæder mig til at se jer til Repræsentantskabsmødet i Thisted.
Med deltagelse af 24 hold i årets turnering blev resultatet følgende:
Landsmester og vinder af A-rækken blev:
1. Høje Taastrup GF
Hold I med 1314 kegler
2. Haderslev GF
Hold I med 1263 kegler
3. Herning GF
Hold I med 1200 kegler
De 3 bedst placerede og Vinder af B-rækken blev:
1. Køge GF
Hold II med 1122 kegler
2. Nordfyn GF
Hold II med 1080 kegler
3. Sdr. Birk GF
Hold I med 1051 kegler
Deltagere i C-rækken blev:
1. Himmerland GF
Hold I med 953 kegler
2. Garderfore. KBH
Hold I med 898 kegler
Bedste individuelle bowler blev fra Høje Taastrup GF, Rene Poulsen med 392 væltede kegler af 600
mulige på 2 serier.
Stort tillykke til alle.
Den komplette resultatliste udleveres til de deltagende foreninger, men kan også ses på DG hjemmesiden
efter Repræsentantskabsmødet.
Næste år:
Invitationer udsendes af Regionsbowlinglederne i 4. Kvartal 2014, samt annonceres i garderbladet, så
meld Jer til og få nogle sjove timer sammen med andre gardere.
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