Bockarna - BKF Falkenberg F, 17/3-2012
2012-03-19 12:34
Matchkommentar........................
Bockarna vs Falkenberg 17 mars 2012.
Änglar och Demoner.
Bockarna gästas denna lördagseftermiddag av ett taggat BKF Falkenberg från kranskommunen. Som vanligt kopplar Bockarna det
mentala greppet genom en kraftfull verbal lagsamling.Ödmjukhet anbefalls. Mycket folk i hallen inklusive ett gäng nöjda F-lagare
med fyra välförtjänta pinnar i klotväskorna.
Ängeln
Jag får aldrig gummiarm ropar Nicke till Crille, som man manar till lugn inför slag nr 12. 11 strikar i rad
och när de flesta av oss andra av nervositet skulle kasta upp i bollreturen så hävdar Nicke, ödmjukt, jag
får aldrig gummiarm och sätter nummer 12 klockrent i fickan. A perfect game, 300 pinnar. Även Anders
Nilsson i motståndarlaget lyckas upprepa detta!. Fantastiska 1068 av Nicke vilket är nytt klubbrekord!
Stort Grattis!

Nicke o Anders efter 2x300 på bana 1-2.
Demonen
158 i första, utbytt, och återuppstigen i de två sista serierna. Öjje ”demonen” Swedberg hördes nästan nynnande på den Thorsten
Flincksa melodifestivalslagdängan, ”jag reser mig igen, jag reser mig igen, när jag ser in i dessa vita käglor så kommer jag igen.
Eller hur nu texten var. Nåväl, när Coach Roger beordrar in Öjje så är grabben helts ostoppbar, och med endast ögonvitorna synliga.,
så dundrar han in 279 och 234. Obekräftade uppgifter från en anonym källa inom hävdar att man vid 22 tiden fick honom ur hallen
och att först när han nådde hemmet insåg han att matchen var slut,och att han då övergick till att rätta stryktipskuponger. Om vi skall
undvika riktade dopingkontroller i allsvenskan så måste vi göra som Pete Webber dvs förse Öjje med någon form av tonade
sportglasögon.
A-laget serieseger är nu klar och även F-laget går vidare till kval! Hade jag varit uppvuxen medlusekofta så kunde jag som
Norskarna hävda att vi är bäst i världen! Men den Bockska ödmjukheten hindrar mig naturligtvis från det.
Bra jobbat och Grattis alla Bockar önskar en utmattad F-spelare som efter 3 timmars spel misslyckas att få bollen att träffa till höger
om ettans kägla. 300 pinnar av Nicke igen! Man kanske borde lägga ut kloten på blocket? Hmmmm, Nä! Jag reser mig igen, jag
reser mig igen.

Bockarna - Hulingen, 25/2-2012
2012-02-27 13:03
Matchkommentar...............
Tät stämning, mycket folk och bra tryck i hallen denna strålande lördagseftermiddag. Dottern tyckte det
lät som på ett sjörövarskepp, och bockarna såg inte alls ut som bockarna utan mera som fåglar! Alla står
ju så fint på ett ben när de kastar kloten.Nåväl över till matchen.
Smålänningarna började optimistiskt både på laminatet och på åhörarplats. Gästerna tog en knapp
verbal seger i matchens inledning. Det dröjde dock in så värst många rutor innan Bockarna, med sänkta
horn, tryckte tillbaka ostkakorna i halsen på smålänningarna.
Kalle och Ove öppnar med fina 477 och Nicke och Joe med imponerade 508. Jonas och Björkman
handlade en pinne för 382. Lägg till en poäng för totalen och hemmalaget leder med 4-1! Öjje hoppar in
istället för Anton och krigar vidare tillsammans med Makkan vilket resulterar i ett halvtidsresultat på 7-3.
Matchen tjuvstartade något tidigare än annonserat vilket innebar att undertecknad idag missade dagens
inledande taktiksnack. Men inför 3 rundan beordrades trupperna noggrannhet, Noga! Disciplin och noga!
Och vips, 4-1 till de limegröna. Fortsatt noggrannhet i sista rundan fastslog slutresultatet 15-5.
Seriesegern är nu i det närmaste klar och det räcker förmodligen att ställa ut skorna i kommande
matcher. Eller? Nä, vi kör så det rycker så vi kommer med fart in i kvalet. Frukta bockarnas vrede!

Bockarna – Halmia, 18/2-2012
2012-02-21 11:51
Matchkommentar........
Vad passar bättre en ett besök i hallen en kall och regnig lördagseftermiddag? Dropparna duggade tätt
därute, gator och trottoarer var täckta av ett halt men i alla fall sakta smältande islager. Det var lite av
en prestation i sig att ta sig till matchen utan stå på öronen.
Bockarna, idag med fällda horn, samlades som brukligt i en ring innan spelstart. Kalle greppade läget och
förde fram dagens taktiska idé. Det är täckta rutor som gäller, jaga inte en massa stike! Täckt är bra! Nu
kör vi!
Och redan här var nog matchen avgjord? Hemmalaget rivstartade och hade efter två rundor 10-0 och
+484 i poäng! Börjar nu förstå att det det med täckta rutor, förmodligen är någon form av kod för strike.
Man lär sig för varje dag.
Nåväl, Tredje rundan och ny taktik! Ödmjukhet. Ödmjukhet nu, gubbar, gastar Kalle. Det bli knäpptyst
på läktaren han har lärt sig ett nytt ord, hörs från ett av borden. Men vet han vad det betyder undrar en
åskådare vid samma bord.
Ödmjukhet. Ödmjukhet nu!
Jag är osäker på om även detta är en kod. Men vad betyder den i så fall? Nicke gör sin tolkning och börja
ladda på ordenligt med högersläggan. Efter 16 raka stike och en elegant genomförd 3-hundra serie så
måste jag konstatera att den nya taktiken var mycket effektiv! Det var mycket roligare med live bowling
än premier leauge framför TV:n denna lördag eftermiddag! Hallens semlor var dessutom fantastiska!
Krasch, pang, boom ända in i kaklet! 19-1 och vinst med över tusen pinnar! Ödmjukhet är kanske något
att ta med sig i framtiden, med tanke på kvalspel och så!
/Ödmjuk farmare

