Lite bilder från BSB:s Kick off i Kurtinen den 1/8.
Som vanligt visade sig vädergudarna från sin bästa
sida. Kunde vädret egentligen blivit bättre?
Traditionsenligt grillades det på för året lite lynniga
engångsgrillar. Man kanske skall vara nöjd om det
går att få fyr på 3 av 4 engångsgrillar från Ge-Kås.
En ny gren infördes förutom Kubb och brännboll.
EDGE SUPER 16 är den nya grenen där diskussioner
om underlag, klotmaterial, klotvikt, oljning och
andra teknikaliteter blir överflödiga! Möjligtvis kan
utbredningen av denna nya gren vara lite hämmad
av tillgången till existerande klot.
Det är väl bara att gratulera Jonas som genom att
sopa hem hela tävlingen numera har tillgång till
utrustningen som han fick behålla som 1:a pris.
Som sagt Jonas var den som i slutänden drog det
längsta strået individuellt.
Vi skall dock inte glömma att nämna lagtävlingen som
i överlägsen stil kammades hem av lag 1 som bestod
av: Ann-Marie Stefan och Patrik. Dom hade hela 11
nerslagna käglor på sina 6 försök! Det är hela 1 p. mer
än lager som kom 2:a. Som ni förstår är det inga
"Trattade" banor som presenterades på lördagen.

Här är det Nicke som chansar på att vända bollen
tidigt. Funkade sådär.

2-handsfattning har väl
alla hörts talas om.
Stefan ville förnya sig lite,
när han sopade hem det
senaste KM:et med den
gamla stilen.

Efter EDGE SUPER 16 tävlingen tog Brännbollen vid.
Det var även här stor skillnad på stilar och effekt i
träffen.

Som sagt, stor skillnad i stilar och effekt av träffen.
Undrar var den här bollen tog vägen. Månen kanske?

Var har vi sett detta förut? Kan det månne vara
Teliamannen som dök upp på Kurtinen. Likheten var
slående på många sätt.

Efter idrottandet var det naturligvis tid för rast och
fika. Vi passade även på att gratulera och dela ut
priserna från KM:et i maj. Grattis Stefan till 1:a
priset och Nicke till 2:a priset. Stefan B får sitt 3:e pris
vid ett senare tillfälle.

