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BS Bockarna – Åmål BC

11-9

040313

Time out Jocke på läktaren och Bocka-Berra sjukskriven innan matchstart.
Hur skulle det nu gå för våra tappra småfeta gossar?
Berras ersättare Roger ”krampbullen” Westman hade tagit fram stora krampsläggan för att
fira. Noll pendel och noll koll från start.
Öset krökte arm och runt hela hallen, brytet knappt söder om pilarna och sjunk sista 2
metrarna innan käglorna.
K-H har tjötat om pasta inför varje match! Kanske skulle han prova lite kravmärkt nästa
gång?! Verkar som om han intagit lightpasta med den stöten han visade upp.
Vår oslipade pärla! Junior Larsen, skickade missiler nere på 1-2. I par med Nicke torskade han
knappt trots bra spel med 423 – 455 mot Åmåls Micke/Morgan.
På 3-4 släpade Magnus Å på träblocket Westman med stortorsk som följd. På 7-8 hade
Öjje/K-H stor antishow och tråcklade ihop 292. Deras motståndare Peter/Andreas måste ha
tagit sitt livs enklaste seger på 331.
Endast de pålitliga Stefans på 5-6 visade sin klass. Trots att de bägge är strax yngre än Karl XII
så kan de fortfarande hysta kula i världsklass. 438 och bara 1-4 i röva efter 1:a serien.
Inför 2:a mjukade undertecknad upp bullens svullna korvarmar. Förklarade med saklig röst
att klotet väger bara 7 kilo trots att det är A-lags match. En promille eller 2 trillade in i det
mörka hål som är Westmans undermedvetna. Men han var på gång…..
Magnus Å måste ha lyssnat lite för han klämde till med 241 och släpade en förvånat gapande
Westman till serieseger.
Missilen Larsen spred sina kulor över halva hallen så trots Nickes 234 förlorade de sitt bord.
Stefan B (den äldre) hade tydligen hittat födelseattesten och fattat att i hans ålder kan man
fan inte spela bowling. Som tur var är Stefan L (den yngre) ganska seg och inte insett samma
sak. Han dammade in 226 men hans kollegas rollator bowling sänkte tyvärr paret i denna
serie. Öjje hade fattat att det Jocke sagt till Nicke som alla andra fattat för länge sen hade
fattats och flyttade ner brytet några meter i sydvästlig riktning och med en handfull vänster
till hjälp såg det bättre ut. Nyligen åderlåtna Christer hade förpassat K-H till de bakre
bänkarna och trots att det nya blodet nästan koagulerat i bolltempot så trollade karln ihop
223 och vann därmed sitt bord tillsammans med Öjje. 3-2 i denna vändan och det såg lite
ljusare ut.
Nicke och missilen totalhavererade i 3:e och vann!!!
Stefan B orkade knappt upp på ansatsen och vann!!!
Äntligen hade drogerna gjort verkan hos Christer/Öjje 479 och storseger på sitt bord.
Westmans kramp hade fått kramp och det lättade lite. Kollegan Magnus kryssade hejvilt men
trots 425 förlorade de sitt bord.
4-1 och luften i hallen gick lättare att andas. Äntligen leder vi matchen.
Nicke/missilen dundrade hejvilt i 4.e och förlorade!!!
Björkman hade fått syrgas och vaknade till och hjälpte Stefan till förlust!!!
Någon på läktaren skramlade med en klase öl framför bullen. 257 och krampen var som
bortblåst!!! Tillsammans med Magnus skönspel blev det storvinst nere på 1-2.
Öjje tog på sig knätofsarna och orkade inte få upp bollstackarn över 18 km/h. Men blodet i
Christer ådror strilade för fulla muggar och han förde hem deras bord med en kägla. 3-2 och
vi var iland.

BSB – Åmål 11 – 9 (1-4,3-2,4-1,3-2)
6453 – 6301 (1497-1596,1649-1584,1632-1512,1675-1609)
Stefan L 893, Magnus Å 875, Nicke 866, Bullen 760, Öjje 758, Stefan B 753, Magnus L 744,
Christer 670 (3), K-H 139 (1)
Jaha ni gubbar! Första matchen från läktaren och vad är det man saknar? K-H´s glada tillrop
10 cm från örat mitt i 3:e steget? Kanske Bullens härliga svettrand i kallingarna efter match?
Kan det vara Stefan L i fruns cerise tanga måntro?
Faktiskt är det att klappas om efter en bra match och få känna tillhörigheten med ett gott
gäng fettsäckar som vi ändå är.
Det är ju lätt att stå bakom och spela bowling vet vi ju alla. Men faktum är att man kan se
mycket av de misstag som görs ute på banorna. Man får en mycket bättre överblick och ser
hur banor och kroppstempo förändras under en match. Vill bara säga att om jag kommer
med en synpunkt angående någon av ers spel så är det bara av godo. Vet själv att det kan
vara svårt att vara inne i en match och inte märka hur förhållandena ändras. Så ta det inte
som kritik om jag säger något. Ni behöver inte lyssna men tänk på att det är 30 års rutin som
talar och som sagt så ser man mycket där bakom.
Imponeras över Stefan L fantastiska enkelhet och jämnhet!
Bullen kan bli bäst i världen bara han fattar att klotet kommer tillbaka via klotreturen så han
behöver inte hålla i det utan vågar släppa.
JOE
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2004-03-06
Domino - BSB och Flax - BSB
(Eller rock´n roll i smålandsskogen)

Trots strategisk placering redan kvällen innan matchdag.
Trots mobilisering i särade sängar och utspädd starköl.
Trots utdelning av klubbnålar och slipsnålar.
Trots formfranska och light yogurt till frukost.
Trots strålande solsken och minusgrader.
Trots Berts släkt uppsamling på läktaren.
Så räckte vi inte riktigt fram……….
Magnus/Jocke knycklade ihop 600 grabbarna Curt B/Patrik S på 1-2. Mördar Stefans
mördade Kalle B/Micke L borta på 7-8. K-H hade minst 8 "siiingel" på 5-6. Och Bert showade
inför släkten på 3-4. I ca 9,8 rutor hade vi Domino i brygga! 4-1 till BSB var solklart! Men så
började de små trevliga fanskapen strika som bara tydligen små Västerviks strömmingar kan.
2-3 lyste som en brännmanet i våra tidigare så glada ansikten. Kan vi lämna in en motion på
att bara spela 9 rutor i framtiden?
I serie 2 så fortsatte mördar Stefans att klämma strömming. Vi andra stod mest och
beundrade utsikten och undrade om biffsteken skulle stå färdig när matchen var slut.

I 3:dje vändan ökade vi tempot igen! Men de små rackarna sprattlade värre än någonsin och
sopade in 1843! Bara Christer/Bert orkade stå emot och ta seriens enda poäng.
De fortsatte duktigt även i 4:de och stod för ena av seriens 2 poäng tillsammans med
mördarna.
Matchen startade 10 minuter tidigare än beräknat och slutfördes 30 minuter efter planerat
matchslut detta berodde på att hallens egen Flash gordon hade problem med sin utrustning.
Domino - Bockarna 14-6 (3-2,4-1,4-1,3-2)
7066 - 6480 (1756-1736,1779-1510,1843-1615,1628-1619)
BSB: Jocke 867, Stefan B 865, Stefan L 862, Bert 829, Christer 806, Magnus Å 798, Jonas
543(3), K-H 542(3), Örjan 368(2)

En biffstek, två WC besök, tre promenader och en jäkla lång väntan senare var det dags för
Flax att smaka på bockahornen (trodde vi).
Vi visste var, hur och när vi skulle spela. Ändå var det bara Öjje, Berra (med 10-talet
släktingar i ryggen) och Stefan B som klarade av det.
Vi andra hade mått bra av att inhalera startgas i mängder för att få våra småfeta kroppar upp
i varv igen.
Junior Larsén kom in från bänken och rivstartade tillsammans med öjje (han höjde också
bollhastighetssnittet i hallen med 15 km/h).
245/236 från dessa herrar och i och med att Christer/Bert tog sitt bord och en solklar ledning
av totalen såg vi ut att gå mot ledning från start. Men som sagt 9 rutor/serie hade passat oss
förträffligt. I sista rutan gick de flaxande strömmingarna förbi och vann serien med 7 käglor.
I andra var vi nära länge på flera bord men hemmalagets enda småfeta 50-åring (Ivan L)
dönade in 502 tillsammans med sin kollega. Mördar Stefans tog hem den seriens enda
poäng.
Men i tredje tar det fart igen. Öjje/Magnus L dundrar in sitt bord med 462. Magnus Å/Jocke
skramlar till och tar hem sitt bord. Mördarna leder länge sitt men Flaxarna flaxar till i slutet
och vinner där. Christer/Bert ligger nära sina gubbar hela serien men når aldrig riktigt ifatt. Vi
vinner totalen och ett visst hopp gror inom oss med 6-9 inför sista repan "Vi ger oss aldrig".
Men tyvärr! Deras småfeta 50-årings kollega, aldrig klippta Martin K hittar krysslinjen. Alltid
duktige Fredrik J dundrar vidare och vi hinner aldrig riktigt med. Endast Christer/Bert tar sitt
bord och förlusten är ett faktum.
Flax - Bockarna 13-7 (3-2,4-1,2-3,4-1)
6656 - 6447 (1602-1595,1712-1596,1639-1683,1702-1573)
BSB: Öjje 914, Berra 908, Stefan B 824, Magnus L 784, Stefan L 771, Magnus Å 766, Jocke
750, Christer 731
Det kom fram ganska mycket matnyttigt under den här turnén ändå. Vi måste våga tro på
oss själva lite mer bara.
Magnus L är redo för en permanent plats i A-laget!
Alla utom Öjje behöver träna på att gå ner i tempo (han kan inte gå ner mer för då blir det
gnilwob).

Vi måste skramla till en ny åderlåtning för Christer. Den senaste måste han ha fått
kärringblod i. Karln sover med dubbla täcken och värmepåse!!
Öjje kan spilla ner en öl från tre meters håll. Snacka om att karln börjar bli bred!
Kan Nicke skicka med chockladpraliner med spritinnehåll nästa gång? Det blir så mycket
mysigare i bilen då!
Vad minns vi då?
Maskinistens barnförbjudna ramsa när han skruvade med bana 4 samtidigt som Jocke skulle
ta det andra av fyra steg i ansatsen på bana 7.
Förmodligen bowlingsveriges sportsligaste publik.
Förmodligen bowlingsveriges trevligaste motståndare. Första gången som motståndarna
kommer in och bjuder på bira efter match.
Givetvis kommer vi aldrig glömma dagen då K-H tystnade.
"Får vi ny värmning då?" K-H´s fråga när vi var tvungna att spela sista serien i 2 omgångar
pga maskinproblem vid ställning 11-4 till Domino.
Dominos coach iskalla svar på klockren, släpig västervikiska, - "ta en knäböj duuu"

Omg.16 040228

BS Bockarna – Elbogen

14-5 !

Just idag är man stolt att tillhöra BSB´s stolta småfeta 50-åringar.
Elbogens starka strike maskiner blev pulveriserade av vårt TUNGA (läs småfeta) artilleri.
K-H som var i London förra helgen och vilade stämbanden skrämde varenda
spettekaksälskare så att de önskade att tunnelbygget genom åsen var klart. Där hade de
velat kura ihop sig och tittat fram när vår isarna bryts om ett par veckor.
Juniorerna Jocke/Nicke hade redan inlett träningslägret inför Västervik nästa helg. Men det
gjorde inget! Med häckarna nertryckta i sina uppfällda solstolar kunde de följa hur sina
småfeta äldre klubbkamrater mala ner skåningarna till atomer.
K-H började med att bränna en singelkägla i första rutan men sen var det slut på
generositeten från hans vänster. 10 kryss och 8 uppretade skåningar senare var 275 ett
faktum. Medspelare Magnus stöttade med 99 käglor mindre men det hjälpte till bords seger
. Stefan L/Bert hade det lite småknöligt i den 30-gradiga hettan men vann ändå sitt bord
trots 366. Föralltid unge Stefan B tryckte tillsammans med Dagge dit sina elbogar med
376/354. Jocke/Nicke flyttade solstolarna till 5-6!
K-H satte press på f d M O N A R K spelaren Blixt genom att sätta 3 snygga kryss i slutrutan av
andra serien. Blixt behövde ett kryss för seger med en pinne. Med K-H´s avgrundsvrål
ringande i öronen och hans brännande blickar i nacken staplade Blixt fram och lyckades med
mycket flyt få ner 9 käglor och därmed rädda oavgjort.
Stefan L Hade foglossning borta på 1-2 och matade in 267. Bert hjälpte hem bordet med
199. Dagge hade chans att spela hem sitt och Stefan B´s bord i slutrutan, men bränslet tog
slut och Dagge tyckte det var roligare att titta på de 2 resterande serierna.
I slutet av 3:dje serien så händer det något!
På 7-8 tar juniorerna av sig solglasögonen. De tar sig upp på skakiga ben. Viker ihop sina
solstolar. Tittar sina 2 skåningar djupt i ögonen. Genast är de tidigare så stolta elbogarna 2
små lallande killar.

Varför denna scenförändring? Jo, i 8:de rutan leder skåningarna samtliga bord. Men
juniorerna börjar strika! K-H hittar in igen! Bert får för en gångs skull agera draghäst åt
Stefan L. Endast Stefan B med nye parkamraten Christer orkar inte vända sitt bord.
Ointagliga 10-4 efter 3 serier och stående ovationer från den månghövdade publiken.
I sista serien defilerar vi. Juniorerna trivs i stående ställning och tar hem sitt bord. KH/Magnus Manglar i årets tjötigaste match sina skåningar. Bert gör skäl för sitt rykte som
elbogsdödare nr.1 och tar tillsammans med Stefan L dagens 4:de serievinst och Berras totalt
8:de mot elbogen.
Christer/Stefan B är nära att fullfölja och dra hem en 5-0 men orkar inte riktigt.
Bockarna – Elbogen 14-5(4-1, 2-2, 4-1, 4-1)
6718-6474(1621-1575, 1688-1674, 1695-1585, 1714-1620)
K-H 961, Stefan L 881, Bert 852, Nicke 845, Stefan B 832, Magnus Å 803, Jocke 786, Christer
408(2), Dagge 343(2)
Kommentar: Nu har vi käkat nog med spettekaka! Nästa vecka är det dags att klämma några
strömmingar i Västervik.
Aldrig har så många Falkar setts skratta i Varbergshallen.
Har flygblad med K-H´s nuna börjat cirkulera på andra sidan åsen?
Vet K-H om att han har en son som spelar i Västra Frölunda?
Är skåningar alltid så röda i ansiktet eller beror det på motståndet?
Omg. 15
Varberg 040222

BS Bockarna - IS Göta

Vet inte om det var för att vi saknade vår "Dö-rött-e-rö". Men det var svårt att bygga upp en
riktig stämning trots bra spel på flera håll och årets hittills högsta lagslagning.
Göta är ett gäng hyfsat feta 25-åringar från Helsingborg. Trots många överdrivna skruvpellar
så kan de i sina bästa stunder prestera en rätt bra och underhållande bowling.
Tyvärr för Götas del så var många BSB:are sugna på att snyta spettekakan av skåningarna
efter våran halvtaskiga insats i Malmö senast.
Stefan B och Stefan L som hade störst problem med språket då, visade att på hallands
surfingbanor kan de spela skjortan av de flesta. Larsén gav skåningarna lite extra handikapp
genom att genomföra sin första serie iförd frugans tightaste jeans. Trots hallens oböjligaste
gren drog han till med 223 och viftade glatt till sig ett par rymligare byxor till andra seriens
början.
Matchen började med bockdominans. Det var endast Christer/Bert som Startade med
pensionärstempo och förlorade sitt bord.
I andra serien märktes det att Christer och Jocke missat när pillrena delats ut i
omklädningsrummet innan matchstart. De orkade knappt fram till övertrampslinjen och
därav måttliga 160/170 på dessa två.

Som om inte det räckte med att dessa två drog ner sina kollegor (Bert och Nicke) till
förlorarens sida hade Stefan B (han med plogen) fastnat i sörjan och med 178 därmed
förlorat sitt bord trots kollegan Dagges 238.
I tredje vändan så plockade vi fram storspelet! Rolofsson hoppade in istället för Christer som
fick ledas av banan. Det small på alla håll och hade det inte varit för Magnus lite nesliga sista
ruta så hade 5-0 varit i hamn. Stefan B höjde sig med 101 käglor från serien innan (räkna
själva!) och var vassast i en läcker 1810 runda.
I sista serien började Nicke efter sin inledning med fyra kryss mumla om 1000. de två rutorna
efter ståtade med 4 käglor kvar och trots en bra avslutning så var han inte riktigt nära.
Resten av laget gjorde sitt jobb, det var bara Rolof/Bert som inte skrapade hem sitt bord.
BSB-Göta 13-7 (4-1,1-4,4-1,4-1) 6829-6574 (1746-1650,1591-1710,1810-1640,1682-1574)
Nicke 980, Stefan B 926, Stefan L 871, Dagge 852, Jocke 833, Magnus 831, Bert 815, Christer
368(2), Rolof 353(2)
Funderingar:
Kan svenska bowlingförbundet förstöra spänningen i serierna mer än de gjort? Vad finns det
att spela om i de allsvenska serierna med tanke på att det finns 3-4 aspiranter i varje
allsvensk serie till den enda placeringen som betyder något. Hur kommer serierna att se ut
till hösten? Jag tycker att vi i BSB håller uppe vår motivering under resten av våren med:
Obesegrade hemma! Ska någon vinna mot oss hemma ska de verkligen prestera en mycket
bra bowling.
Vi ska också ge oss den på att vi ska ha med oss minst en seger från våra resterande
bortamatcher, oplogat eller inte.
Nu gäller det storfräsarna i Elbogen nästa helg så……
Veckans fråga att undra över på veckans träningar:
Ska Stefan L spela resten av säsongen iförd kjol med tanke på den där grenföringen han
visade upp i jeansen?
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Elbogen-BSB 15-5

Kulladal-BSB 14-6

30/1-2004

Ett gäng småfeta 50-åringar och en osnuten snorvalp på 25 gav sig på lördagsförmiddagen ut
på sin tuffaste borta resa någonsin.
Plogbil Björkman hade glömt plogen hemma men hade glömt att han glömt bort det. Så här i
efterhand kan jag säga att snödjupet var några decimeter mindre i vägrenen än i
omkörningsfilen.
Plogbil Björkman plogade utan plog och efter 4 timmars motvind sladdade vi upp vid
Baltiskans entré.
Startmatch mot Elbogen. Före detta bockspelaren Martin Blixt började på otrevligaste
möjliga sätt och körde i par med Anders Nihlmar över Jocke/Nicke som med tvekan hittat ut
från omklädningsrummet.

Malmölaget ägde matchen från första rutan. Hade det inte varit för Christer/Bert hade det
blivit att skämmas för Bockagänget.
De hittade snabbt rätt i smöret och vann!!!! samtliga sina matcher.
Utöver dessa två småfeta duktiga 50-taggare var det bara Jocke/Nicke som lyckades skrapa
ihop en poäng i sista serien.
Elbogen är seriens utan tvekan seriens bästa lag där de flesta representerat Sverige i något
sammanhang. Så vi behöver inte bryta ihop helt efter deras show.
Elbogen-Bockarna 15-5 (4-1,4-1,4-1,3-2) 6766-6304 (1635-1507,1732-1490,1704-1623,16961685)
Christer 884, Bert 860, Nicke 804, Magnus 803, Jocke 784, K-H 756, Stefan L 706, Dagge
389(2), Stefan B 318(2)
Elbogens toppar: Patrik Johansson 987, Christer Rapp 926, Martin Blixt 887.
Vältränade som vi är kände vi oss rejält sugna på att ta oss an Kulladals TV-pucklag(1977)
direkt!
Kulladal är förövrigt ett gäng glada, småfeta 40-åringar.
Martin Paulsson med lekkompis Anders Wendt ville visa att Jocke/Nicke skitit rejält i det blå
skåpet när de krossat nämnda duo hemma helgen innan. 269/234(503) och juniorerna
sneglade med lystna ögon på dörren till omklädningsrummet.
Christer/Bert hade fortfarande inte fattat att det inte gick att spela i hallen utan körde vidare
och tog vår enda pinne i första serien.
I andra serien hade de äntligen fattat att det var svårspelat. Dagens första förlust var ett
faktum men de skulle komma tillbaka.
Däremot hade K-H /Magnus förstått att matchen börjat och tog dagens första (och sista)
poäng. Kulldal fick anledning att bilda sin kända TV-puck hög när den envetne Peter ”kessler”
Eriksson återigen avgjorde i sista rutan. Endast 110 kg Paulsson undvek att lägga sig och
pressa 55 kg Eriksson ner mot ansats golvet.
I tredje serien hade Jocke/Nicke hittat ut från omklädningsrummet och hittat tuban som
Christer/Bert prenumererat på hela dagen och tog den seriens enda poäng.
I sista serien hittade vi äntligen vårt berömda klappklapp spel. Magnus strikade som besatt
och Christer/Bert vaknade upp igen medan Jocke/Nicke fortsatte att hålla sig ute på banan.
Dessa 2 par tog varsin bana och med hjälp av Magnus strikar så tog vi också dagens enda
totalserie.
Kulladal-Bockarna 14-6 (4-1,4-1,4-1,2-3) 6517-6247 (1700-1510,1649-1545,1607-1516,15611676)
Christer 831, Magnus 826, Jocke 810, Nicke 808, Dagge 796, Bert 777, K-H 711, Stefan L
536(3), Stefan B 151(1).
Kulladals toppar: Martin Paulsson 940, Mikael Ahlberg 851.
Kommentarer: ”Nu spöar vi skånejävlarna” Vrålat av K-H innan Kulladal matchen (enda
gången vi var glada att Baltiskan är så tråkig och omöjlig att göra sig hörd i).
Våran fantastiska hejarklack (för visst håller väl Cacca och Jeppa på BSB?!?)
Var fan ställer man drickat när man ska spela??
Vem har installerat en swimmingpool i omkörningsfilen strax norr om Halmstad?

Hur långt kan Anders Nihlmar sparka en klotväska?
Hur länge piper matlarmningsminorna på rasta i Landskrona innan de exploderar?
Hur gammalt kan ett klot bli?
Får allt detta plats på hemsidan?

Premiär gav 2 pinnar i Hallandsderbyt!
BSB-Falkarna 11-9

11 jan

Omstart av serierna och för oss premiär för spel på denna nivå samt lokalderby mot
Falkarna, vad kan man mer begära i spänningsväg. Upplagt för lite nervdaller med andra ord.
Hallen var fylld med folk och detta gjorde ju inte stämningen sämre.
Starten gick och det såg lite trevande ut från båda lagen. Bägge gängen fick inte loss spelet
och det var jämnt in i det sista i nästan varje match. Bockarna höll dock ihop spelet bäst och
vann totalen i serien (1582-1554) och därmed med 3-2. Nästa serie blev precis lika
spännande även här fällde totalen avgjörandet och Bockarna drog på nytt det längsta stråt
(1630-1612),
3-2 igen. Tredjeserien tog Falkarna kommandot över och vi fick verkligen kämpa oss in i
serien det såg länge ut att bli 1-4 men Hans-Kalle lyckades strida sig in i sista rutan och vinna
med en ynka pinne, så 2-3 till Falkarna i denna runda(1519-1571).
8-7 inför sista och ofantligt spännande. Falkarna startade bäst men Bockarna kämpade på
frenetiskt och vägrade ge sig. Joakim-Niclas vann sin match med 510-452, Bullen-Jonas(som
gick in i denna serie) vann sin med 430-396. Övriga Bockar kämpade på och såg till att hålla
förlusten i de övriga nere så totalpinnen kunde bärgas efter 1697-1646. Totalt 11-9 (64286383), hur jämnt som helst med andra ord. Bästa lag i Bockarna var Joacim-Niclas med vinst i
samtliga 4 serier, det var väl tur för Joacim som brukar hetsa sina forna lagkompisar hårt i
deras gästbok, nu kan han ju vara fortsatt kaxig i åtminstone en vecka till. Hans-Kalle 2
vinster och Bullen-Roger(Jonas) med 2 pinnar. Individuellt var Niclas i en klass för sig med
942 Bockarna hade endast en gubbe till över pari och det var Joacim på 850, dock hade Jonas
235 i sitt lysande inhopp i sista.
Härlig stämning både på banorna och ute bland publiken, hoppas folk fortsätter och komma
på våra matcher även i fortsättningen för det är en härlig upplevelse för oss som spelar att se
och höra så många människor på en bowlingmatch.
Säsongens högsta lagresultat gav 2 pinnar med knapp
marginal.
22 nov
BSB-Mariestad 11-9
Ytterligare en kanonhård match utspelades idag i Varbergs bowlinghall. De två första
serierna stod och vägde hela tiden och Mariestad avgick med segrarna i bägge med knapp
marginal (16 och 13 pinnar). Ställningen var som den brukar efter halva matchen med andra
ord, underläge för Bockarna med 4-6. Men, vi har ju lärt oss nu att underläge efter halva är
mer regel än undantag och det är i avslutningen som vi har vår bästa glöd. Så också denna

gång. Efter att Mariestad inlett med två vändor på 1700 så kunde de inte hålla igång på
slutet. Anförda av Niclas Lindh med maximala 300 !! i tredje, ångade Bockarna på som de två
första och körde över Mariestad med 250 pinnar i tredje til 1733. Utjämnat och ledning inför
sista med 8-7 alltså. Själv trodde jag nog att matchen då skulle "bada" i mål för Bockarna
men ack vad jag bedrog mig. Bockarna inledde darrigt i sista och Mariestad tuggade på som i
de två första. Bockarna kämpade på nytt sig in i serien och med ett par rutor kvar så var vi i
ledningen. Mariestad kom på nytt tillbaka och det stod klart att sista rutan skulle avgöra vart
seriepoängen skulle hamna. Efter starka avslutningar av framförallt Roger Niclas Örjan och
Stefan L så lyckades vi ro hem segern med 30 pinnar och totalsegern med 11-9. Individuellt
tänker jag bara nämna Niclas med kanonfina 984, dock är ingen glömd då alla gjorde en
kanonfin avslutning till säsongsbästa lagsiffran med 6740.
Fortsatt kämpaglöd gav 3 pinnar igen
Kinna-BSB 9-11
Kungsbacka-BSB 10-10
Första matchen spelades mot Kinna, ett lag vi aldrig hade slagit på bortaplan. Matchen
började jämt och det blev 3-2 till Kinna i första. Alla därpå följande serier blev lika hårda. Det
blev den totala seriepoängen i varje serie som avgjorde och Bockarna lyckades kämpa till sig
den i de tre återstående serierna.3x(2-3) gav alltså oss segern med totalt 11-9. Bästa lag blev
2xStefan, Björkman och Larsen med 3 vinster. Larsen den äldre är med andra ord också en
mycket gångbar bowlare för han var även individuellt bäst med 853. Övriga över pari: Stefan
B 829, Roger 812, Bert 809, Niclas 808 och Joakim 800. De såg till att lagsiffran hamnade på
6401.
Med humöret på topp så styrdes kosan till Kungsbacka, nu med ett delvis förändrat lag då
två man var tvungna att delta i annan aktivitet. Starten blev även denna gång jämn och det
var underläge med 3-2 efter första. Sen gjorde vi en rejäl urladdning och med 1751 så
betvingades K-backa och vi var nu i ledningen med 6-4. Tredje började ganska illa för
Bockarna, dock så kämpades det ända in på mållinjen (som vanligt !!) och när slutrutorna
närmade sig så var vi med på alla bord. Två bord säkrades och det stod och vägde på övriga.
Med en lite osmaklig avslutning så förlorade vi dessa med 1 resp 9 pinnar. Fortfarande
ledning i matchen dock med 9-6 eftersom vi vann seriepoängen. Sista serien så startade
Kungsbacka upp i ett rasande tempo men vi kämpade oss kvar i matchen och när det skulle
avgöras så var ett bord klart, två förlorade och ett stod och vägde. Sista bordet gick även
denna gång till motståndarna nu med knappa 2 pinnar så en viss besvikelse fanns i BSB men
3 poäng av 4 borta får ju räknas som fullt godkänt. Dessa tre poäng gör nu faktiskt att vi är
ordentligt med om en kvalplats till elitserien till våren. Bäst i laget var denna gång ChristerBert med 3 pinnar och individuellt: Niclas 889, Roger 863, Örjan 852, Bert 826, K-H 808 och
Stefan B 800. Detta gäng plus övriga gav en slutsiffra på 6583, gott jobb gubbar.
Heroisk kämpaglöd gav 3 pinnar!!
BSB-Kinna 10-10
BSB-Kungsbacka 12-8

18 okt

Bockarna började förmiddagen med att möta Kinna, ett lag som vi hittills inte lyckats rubba
genom åren. Tydligen var matchen alldeles för tidig för Bockarna för laget var inte vaket alls.
Kinna van de två första serierna med 9-1 och vi var inte i närheten. I tredje började Bockarna
dock få lite bättre ordning på spelet och Kinna somnade nog in en aning och trodde att

matchen var klar. Tredje slutade med en 4-1:a i bockfavör. 5-10 inför sista och Kinna var
troligtvis fortfarande säkra på segern. Bockarna skulle dock sälja sig dyrt, det märktes redan
från start i sista. Kämpaglöden gick nästan att röra vid i hallen och Bockarna kämpade till sig
en härlig fullpoängare i sista och räddade oavgjort i matchen. I en match av denna karaktär
ska väl kanske alla premieras men bäst var icke desto mindre Stefan B med fina 909. Övriga
över 800 var Niclas 898, Christer 863 och Bert 852.
Nästa match skulle stå mot Kungsbacka och här började det på samma urusla sätt som på
förmiddagen, 1-4 i rumpan direkt. Sedan började kämpandet igen. 3-2 i andra 3-2 i tredje
och en ställning inför sista med 7-8 till bortalaget. Nu fick hjärtsvaga hålla i hatten ordentligt
för spurten var jämn på varje bord, Bockarna låg dock före med några pinnar på de flesta.
Alla bitar föll Bockarnas väg på slutet och vi hade gjort det igen ! Seger med 5-0 i sista och en
härlig tvåpoängare var i hamn. Bästa lag var åter Christer-Bert med 3 pinnar men denna gång
så hade även Stefan B-Hans tre pinnar. Individuellt var det Christer 873, Stefan B 837, Örjan
813, Bert 810, Joakim 807 och Niclas 801 som klarade pari. Helgen får sammanfattas som
klart lyckad då vi fixade tre av fyra poäng trots mycket kraftiga underlägen i början. Nu blir
det laddning inför de avslutande omgångarna och samlande av ny kämpaglöd.
Falkarna fortfarande numret för stort.
Falkarna-BSB 15-5
20 sept
Det var med hopp om en bra chans att rubba Falkarna som kosan styrdes till Falkenberg för
Bockarna. Inledningsvis så var vi på vippen att skaka Falkarna. Första serien stod och vägde
fram och tillbaka hela vägen men Falkarna lyckades få ett övertag i de sista slagen och serien
slutade därmed med 3-2 seger för Falkarna. Vad hände sen då? Ja, luften verkade ha gått ur
våra kämpar och Falkarna fick bättre och bättre snurr på sitt spel. Detta fick till följd att vi
klart förlorade de följande serierna med 4-1, 4-1 och 4-1 igen (suck). Resultatnivån var från
Bocksidan ganska sparsam och endast två man kan få riktigt godkänt, Christer 852 och Jonas
801. Vi får försöka ladda om till vårat hemmamöte med Falkarna och ge dem en bättre
match då. Nu är det uppehåll och vi får försöka träna på lite "tjurigare" banor för att stå
bättre rustade till kommande drabbningar.
Knallhårt mot Åmål igen.
BSB-Åmål 10-10
13 sept
Matchinledningen blev jämn redan från första slaget lagen följdes åt och bockarna lyckades
bärga serien med 3-2 (1674-1637). Andra serien blev nästan lika jämn och även den tillföll
bockarna med 3-2 (1703-1617). Tredje trodde alla att även den skulle bli jämn men så blev
inte fallet. Åmål rusade på ordentligt och bockarna gjorde sin sämsta serie i matchen. När
serien var slut så hade Åmål vunnit den med 5-0 (1560-1689). Nu var goda råd dyra, minst 4
pinnar måste bärgas för att åtminstone nå oavgjort. Bockarna taggade till ordentligt och när
halva serien var avverkad så fanns faktiskt 5-0 inom räckhåll. Åmål lyckedes dock i
slutrutorna komma tillbaka på ett bord och lyckades därmed rädda oavgjort, 4-1(16791533). Det blev som flera gånger tidigare Bockarnas höga moral att inte ge sig som bärgade
en pinne. Härligt jobbat gubbar! Bästa lag för BSB blev Örjan-Tomas med 3 pinnar. Härlig Alags debut av Tomas med 868, grattis. Alla i BSB var över 800 strecket utom skribenten själv
som nog får ta igen sig i F-laget ett tag och hitta något som liknar form (om han platsar ens
där?). Bäst bland 800-gubbarna var Joacim med 874.
Bra spel på bortabanor gav två pinnar.

Dolphins-BSB 8-12
Åmål-BSB 10-9
6 sept
Första matchen mot Dolphins inleddes på övertygande sätt av Bockarna och vi tog ledningen
med 4-1 direkt. Sedan vet vi inte vad som skedde i andra vi rasade ihop totalt och klarade
inte ens 1400, det blev 1-4 i baken. 5-5 efter halva matchen och nu skulle det avgöras.
trollhättan tog ett bastatant tag i inledningen av tredje och det såg ut att bli en ny 4-1 vinst
för hemmalaget. Bockarna kämpade dock storstilat och hade ett tag 4-1 på gång men sreien
slutade till sist med en liten övervikt för Dolphins med 3-2. Nu var goda råd dyra underläge
med 8-7 inför sista. Bockarna startade upp i ett rasande tempo och gav aldrig Doöphins en
chans. när serien var slut hade vi gjort 1800 och 5-0 isista och segern var hemma. Bästa
Bocklag var Crister-Bert och Örjan -Hans med tre vinster. Individuellt var Joacim bäst med
840 följd av Jonas 817, Örjan 807, Niclas och Bert bägge 801.
Sedan bar det av till Åmål. Vi var förvarnade om att här krävdes det verkligen höga
slagningar för att knipa poäng. Eftersom Åmål har en fyrbanorshall så blir referatet lite
avhugget för avgörandet sker helt med de sista fyra. Dock skall nämnas att "förstakedjan"
höll spelet uppe rätt bra, nämnas kan ju tex. att Stefan-Niclas endast fick oavgjort på 513!!!
Åter till avgörandet av matchen. När två serier återstod för "andrakedjan" var ställningen 9-4
till hemmalaget,ser hopplöst ut eller hur? Bockarna ledde dock med 150p från förstakedjans
slagning i 3:e serien och detta sporrade våra grabbar. Joacim-Jonas och Christer-Bert till att
ro hem sina matcher i 3:e och vips var ställningen 9-7 till Åmål och tre pinnar kvar att spela
om. Bockarna startade upp ganska hyfsat och efter sex rutor var hälften av de 113p vi var
efter inknaprade. Bockarna fortsatte att ösa på och nervositet började spridas i det åmålska
lägret. Tyvärr för vår del så lyckades två av Åmåls duktiga spelare samla ihop sig och avsluta
med vars en trippel så tyvärr kom vi inte närmre än -41 i serien men gud va" vi kämpa.
Individuellt dominerade Niclas i Bockarna med 987 följd av Joacim 866, Bert 842, Stefan 841,
Christer 821, Hans 810. Bästa lag var Jonas-Joacim med 3 pinnar. Bockarna kunde dock åka
hem med högt buret huvud efter två bra matcher och fortsatt gott självförtroende. Åmål
möter vi igen på lördag och då vankas det andra typer av banor.
Publikfest + Kanonspel gav Serieseger
BSB-Dolphins 12-8
26 april
Sista matchen för säsongen, eftersom vi redan var klara för allsvenskt spel till hösten gällde
dagens match ”bara” vilken placering vi skulle få i vårens serie. Vi hade kollat de övriga
lagens resultat under dagen och konstaterade att seger skulle innebära serieseger. Viss
nervositet fanns bland lagets spelare (åtminstone jag själv). Trollhättan hade tagit med en
hel ”svärm” supportrar och vi hade även fyllt upp hallen med en hel del egna fans. En stark
publikinramning med andra ord, faktiskt nog publikrekord i Varberg. Första serien började vi
i ett rasande tempo strike på strike radades upp vi hade ett bastant tag hela serien och gick
segrande ut med 4-1 efter 1729. Andra serien blev en helt annan historia, nu var det
Dolphins som hade ett rejält tag hela vägen och kvitterade med 4-1 (1605-1706). Oavgjort
efter halva matchen med andra ord. Nu kunna man tro att vi skulle börja darra på
manschetten, men icke. Bockarna fortsatte tugga på och efter 1689 och 1613 och
seriescorerna 4-1 och 3-2 så var segern i hamn. En härlig match! Den stora publiken (och inte
minst Trollhättefansen) gjorde inramningen av matchen till en härlig avslutningsfest,
harskramlor, tutor och hejaramsor dånade i hallen. Den som inte var där har nog svårt at
kunna föreställa sig stämningen, här gällde det att kunna avskärma sig för att kunna hålla

koncentrationen. Man kommer onekligen att tänka på tennisproffsen som inte klarar av att
slå ett slag om någon prassla med ett papper på översta läktarraden. Grabbarna i
Varbergshallen klarade den biffen många gånger om.
Bästa poängplockare i Bockarna var Hans-Stefan B och Roger W-Stefan L med 3 pinnar
övriga lag tog 2 var. Individuellt var Roger W bäst med 883, Hans 865, Niclas 861, Christer
857, Bert 821 och K-H 810. Ni förstår själva att dessa siffror ledde till en av säsongens högsta
lagsiffror på hemmaplan nämligen 6631 vilket betvingade Trollhättan med precis 200.
Ja nu är årets seriespel slut och det kan väl bara sammanfattas med ett ord, SUCCÉ’!!
Seriesegrar för både A- och farmarlag, härliga kämpatakter, fantastiska slagningar, ja, helt
enkelt SUCCÉ!!
Bockarna F - Getinge F
F-laget gjorde vad dom behövde och slog Getinge med nästan 1000 poäng. Vad mer ska man
säga!!! Vi fick reda på att Safir hade slagit Hedberg i början på tredje serien men då ledde vi
redan med 400 p så resten var en härlig transportsträcka och där med
SERIESEGER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Livet är underbart när underlivet är bart.
Bäst i Farmarna var P-A 830, Roger N 806, Anders 780, Peter L 756.
MVH Roger Farmare ( UK nästa år )
Farmarna hade slakt av monarkare!!!!
Första serien tuggade vi på och ledde med c:a 70 pinnar (1480 p). Andra serien blev också
jämn och vi ledde som
mest med drygt 100 pinnar som blev tillslut c:a 60 p. Och det var tack vare stabilt spel av
Peter R 481 p. efter 2 serier. Tredje serien blev ännu tuffare för nu böjade Monarkarna
plocka in poäng efter poäng. Och det slutade med att monark ledde efter 3 serier med c:a 40
p. Fjärde serien blev Monarks Till stor del och dom ledde med en 80 p. efter halva serien,
men vi gav inte upp utan kämpade som riktiga bockasvin brukar göra och det lyckades. Vi
börja knapra in på deras försprång och tack vare mycke strike utav Peter L (253 p.) och Jon i
slutet lyckades vi vända det hela till ledning med 24 p. Men nu tror ni väl att det hela var
slut, men inte. Nu började den riktiga nervdallringen. Bana 1 gick nämligen sönder efter 3
serier så Mattias och Pelle Ivarsson hade en serie kvar. Det var jämt mellan dom två ända
fram till sista rutan då Pelle missade och Mattias satte en dubbel. Och därmed var segern i
hamn! +18 pinnar. En riktig derby-seger. Bäst i farmarna var Peter Rolofsson 879 p. och lillMagnus L 774 p.
Paradmatch + Snålspel = Godkänt
12 april
IFK Göteborg-BSB 6-14
Ascot-BSB 13-7
Lördagens fighter startade i V. Frölunda mot IFK. Bockarna startade i ett rasande tempo och
öste på storartat från första stund. Vi tog direkt ledningen med 3-2 efter en första serie på
1771 (vass start eller hur?). Motståndarna väntade kanske på en reaktion efter den starka
starten, men inte. 5-0 i andra efter 1823, STRÅLANDE! Bockarna fortsatte ösa på och efter
1702 och 1728 så skrevs matchens slutresultat till 14-6 i bockfavör efter strålande 7024. Inte
illa för att vara på bortaplan. Lag Stefan B - Hans vann alla fyra matcherna. Prestationen med
stort P stod nog dock Niclas för efter granna 1008 på fyra och då hade han bara 191 i första.

Stefan B följde upp Niclas med 959 och därefter kom Hans 888, Bert 883, Christer 876, Örjan
843 och Roger 818. En helgjuten insats av yppersta märke. Efter lite mat för att ladda
batterierna så styrde vi kosan till Valhalla för en dust mot Ascot. Här var vi inte speciellt
vakna. 3-2 i rumpan efter första och knackigt spel. I andra blev det ännu värre 0-5, ridå. Vi
tog oss dock samman i tredje och hade 5-0 på gång och en eventuell reducering till 7-8. Men
käglorna trillade inte riktigt vår väg på slutet och vi vann serien med 3-2 efter att ha förlorat
en match med 2 och en med 12 pinnar. Sedan blev sista mest en kamp för att hålla nere
siffrorna vi hade aldrig riktigt tag, så ett oavgjort resultat saknades det möjlighet att nå. Sista
slutade med förlust 2-3 och slutresultatet 7-13. Bäst i denna match var återigen Niclas med
844, han var också poängplockare tillsammans med Stefan L. Övriga i laget knatade på
mellan 785 och 740. Med andra ord var matchen inget att skriva hem till morsan om. Vi får
trots detta vara nöjda med helgens poängskörd, det var trots allt en härlig urladdning i
Frölunda. Vi såg för övrigt inte en enda indian där (skönt). Nu återstår endaste en match för
våran del och inte en helt oviktig sådan, nämligen säsongsavslutningen mot Dolphins från
Trollhättan. Hoppas riktigt mycket publik sluter upp till denna match som kan vara helt
avgörande för var seriesegern hamnar.
Kanoninsats igen!
BSB-Mariestad 13-7
5 april
Bockarna tog på lördagen emot Mariestad, ett lag som nog aldrig förut besegrat.
Det började ganska knackigt för hemmalaget och efter en ganska stark spurt så hade vi
lyckats reducerat förlusten till 2-3.
Segern i serien var ganska nära då vi fick stryk med endast 19 pinnar på totalen. I andra
serien tog bockarna direkt initiativet, maskineriet knackade en del och segern stannade vid
3-2. Oavgjort inför sista halvan, upplagt för raffel. Bockarna hade dock bestämt sig att nu fick
det vara slut på harvandet och efter en 1635-vända så hade vi klar ledning med 9-6.
Mariestad gjorde en tapper inledning men Bockarna trummade på och det blev en ny 4-1
seger. Slutresultatet 13-7 var precis vad vi fick stryk med i bortamötet så man kan säga att vi
spelade oavgjort totalt. I Bockarna fixade tre lag 3 poäng K-H-Niclas, Bert-Christer och HansStefan B. Fem man klarade 800, Christer 857, Hans 841, K-H 834, Bert 827 och Niclas 820. Nu
ser vi fram emot avslutning på serien som ser ut att kunna bli hur spännande som helst.
Farmarna tog för övrigt en ny seger och kämpar på i toppen på division 3, bäst var Peter N
med 796.
STRIDSMORAL!!!!!!
Mariestad-BSB 13-7
WIK-BSB 9-11
29 mars
Första matchen spelades mot Mariestad. Bockarna var på tårna direkt och tog ledningen
med 3-2 efter första serien(1631). Vi lyckades dock inte fortsätta lika bra(1545, 1557) och var
i underläge med 10-5 inför sista serien. Grabbarna visade dock fin moral och avslutade med
att ta två pinnar i sista till slutresultatet 7-13(1617). Bra att vi kämpade ända in i det sista då
det kommer att vara viktigt att ha bra kvot i slutet på serien. Bäst i Bockarna var Niclas 921
och Hans 874.
Lördagens andra match skulle spelas mot WIK, det lag som vi hade en ryslig batalj med på
hemmaplan. Första serien var vi inte alls med utan blev helt överkörda med 4-1. Andra
började på samma sätt och i slutet av serien så hade WIK 4-1 och såg ut att ro hem en
komfortabel seger. Då hände det!

WIK började sätta upp en del tomrutor och Bockarna började strika. Inför sista rutan så
ledde WIK stort på ett bord, så stort att det skulle räcka till att ta hem seriens extrapinne.
Bockarna ledde klart på ett bord och på de övriga så ledde WIK med 20 respektive 30 poäng.
Stefan L och Christer avslutade med varsin dubbel i sistarutan och lyckades vända till seger
med 3 pinnar. Jon strikade och täckte, Hans avslutade med tre strikar till de tre han hade sen
innan, samtidigt som motståndarna avslutade med varsin tomruta vilket även detta ledde
till Bockseger med 3 käglor. En tämligen säker 4-1 vinst för WIK hade vänts till Bockseger
med 3-2, fantastiskt! 6-4 till WIK imatchen och tredje serien startar med ännu mer taggade
Bockar. Vi körde på vår framgångsvåg samtidigt som nog WIK var lite snopna och Bockarna
tryckte in 1621 som gav 4-1. Nu hade matchen vänt helt, Bockarna i ledning inför sista med
8-7. Nu skulle det avgöras. Bockarna var om möjligt ännu mer stridslystna och dunkade i
dagens högsta serie med 1676 och ytterligare en serievinst med 3-2. Sutresultatet skrevs
alltså till 11-9 i Bockfavör. Bästa lag blev Niclas-KH (888, 916) med tre segrar. Alla andra lag
tog två pinnar. Över pari var även Stefan L med 840. Kanoninhopp av Christer med 617. Alla
skall ha en otroligt stor eloge för sina fighterhjärtan då detta blev den svettigaste
kämpamatch som skribenten upplevt i sin 29-åriga bowlingkarriär. Grandios insats!
BSB-Vimmerby 14-6
15 mars
Lördagens match blev en klar seger för Bockarna, efter serierna 4-1, 3-2, 3-2 och 4-1. BSB tog
som synes ett rejält tag redan från börja och höll i hela vägen. Segern var på inget sätt lätt då
det utkämpades många tuffa serier som både vanns och förlorades med få poäng. Siffrorna
blev över lag ganska låga och BSB:s totala slutsumma stannade på 6314. Bästa lag blev HansRoger och Christer-Bert med tre segrar, övriga lag tog två vinster var. Individuellt toppade KH med 842, Hans 826, Jon 818, Christer 809 och Bert 800. Speciellt glädjande är det att Jon
åter har hittat ett stabilt spel.
Farmarlaget tog på nytt en dubbelseger i Halmstad (de funderar på att köpa hallen och flytta
den till Varberg). Lagsiffrorna blev väl inte så ruskigt lysande men en seger är alltid en seger.
Anders P toppade ena matchen med 850 (det är nog han som helst vill köpa hallen) och P-A
Lycknert den andra med 815. Lysande jobbat gubbar.
BSB-WIK 13-7
8 mars
Ny heroisk kämpamatch av Bockarna.
Det blev en holmgång av sällan skådat slag i Varberg idag. Första serien inleddes lite skralt
från Bockarnas sida med 1530, eftersom Wik hade ullsockarna på rean från start blev vi rejält
från åkta i denna serie( Wik 1675). Bockarna lyckades ro hem två banor och höll nere
förlusten till 2-3. Wik hade bland annat Lars Liljeqvist som inledde med 299!! Oturen grinade
honom rejält i ansiktet då han avslutade med 8:ans kägla kvar på en ruskig lusing i sista
extraslaget. Wik fortsatte i andra på samma sätt som i första och fick hem även denna,
Bockarna stretade på och fick på nytt med sig två banor trots rejält tapp i totalen (15801627). BSB fick bland annat med sig en bana med endast 6 pinnars marginal. Liljeqvist hade
fortfarande krutet torrt och öste in 279 i andra, Nytt hallrekord 578, grattis. Nu var goda råd
dyra ,underläge med 4-6, här gällde det att käka taggtråd inför avslutningen och som
Bockarna stod upp!! Det var fullt ös redan från start i sista och denna serie roddes hem med
storslagna 5-0!!(1696-1575). Ledning inför sista serien med 9-6, snacka om scenförändring!!
Det gällde att bärga två pinnar i avslutningen. Bockarna hade klart övertag på en bana redan
tidigt i serien, Wik i klart försprång på två och en ganska jämn. Det stod i andra tredjedelen
klart att minst oavgjort skulle vara hemma men Bockarna ville mer än så. Niclas och K-H som

var under stort långt fram i serien gick sakta men säkert ikapp (Niklas 7 i rad på slutet) och
när sista slaget var gjort så hade ytterligare en pinne bärgats(+12). Örjan och Jon fixade
ytterligare en (+7). Bert-Christer var klara ganska tidigt +33. De enda som inte han ikapp var
Hans-Stefan som tappade sin med 11 käglor. Totalen i serien 1669-1628.
Alla lag i BSB tog 3 pinnar utom Stefan-Hans som lyckades ta två, de skall dock ha en eloge
för detta då den ena togs med 6 och den andra med 3 pinnar. Individuellt toppade Niclas
med 911, Christer 894 Bert 817 och Hans 603 på 3 serier. När man lyckas i sådana här
matcher då är det underbart att vara Bock!!
Wästerhov-BSB 9-11
1 mars
Dolphins-BSB 12-8
En seger på bortaplan är alltid bra!
Bockarna började i Borås mot Wästerhov och matchen artade sig bra redan från början,
1611-1549 i Bockfavör och 3-2 i första. Andra blev ännu bättre för bockarna 1636-1578 och
4-1. Ett klart övertag med andra ord efter halva matchen. Andra halvan blev betydligt
tuffare, Wästerhov vann dessa med 3-2 i bägge. Ett oavgjort resultat var verkligen nära,
Niclas var tvungen att slå ner minst 7 käglor i sista rutan och fick ner 8, seger med en pinne
alltså. Bästa lag i Bockarna var K-H-Niclas med 3 poäng, individuellt var Christer bäst med
903 följd av Niclas på 825.
Efter Borås var det dags att styra kosan mot Trollhättan och Dolphins. Även matchen här
började bra 1621-1597 och 3-2 i serien. Sedan vankades andra bullar från delfinerna, två
gånger 4-1 i rumpan och underläge med 10-5. Bockarna kom dock tillbaka i sista och fixade
en vinst med 3-2 och 12-8 totalt. Bästa lag var återigen K-H-Niclas med 3 pinnar, Niclas var
även bäst individuellt med 918 och enda gubbe över 800. Totalt sett får vi vara klart nöjda
med bortaresan då den inbringade två sköna poäng och fortsatt bra diffpoäng. Vi har nu
klättrat upp på rätt sida strecket i serien och hoppas med tur och skicklighet stanna där
hela serien ut.
BSB-Ascot 12-8
22 feb
En kämpaseger som satt som en fläskläpp.
Detta var nog en av det tuffare matcherna som vi lirat denna säsongen. Det blev direkt
underläge med 2-3 i första (1612-1625). Ingen hängde läpp för detta utan sedan var det fullt
ös i andra 1724-1624 och 4-1. I tredje gick spelkvaliteten ned något och det var åter en
knapp förlust för Bockarna med 2-3 (1573-1595). 8-7 inför sista och läge för raffel. Och som
det "rafflade"! Ascot fick på sig "ullsockarna" direkt och hade ett kraftigt överläge i mitten av
serien +120 och 4-1 i Göteborgs favör. Bockarna gav dock inte upp utan kämpade heroiskt
hela vägen och lyckades med lite tur och mycket surt Bockakött vända på steken.
Vändningen blev total och BSB avgick med segern 4-1 (1605-1552). Bäst i Bockarna var
Christer-Bert med idel segrar(810, 899-gummi?).
Övriga lag tog alla 2 pinnar. K-H 862 Stefan B 834, Niclas 810. Härlig kämpamatch ROCK ON.
BSB-Wästerhov 13-7
2 feb
Ny go seger i hemmahallen och denna veckan var det en riktig kämpamatch från A-laget som
stod att skåda. Bockarna inledde i ett rasande tempo med 1758, detta resulterade i seger
med 4-1, andra blev inte lika hög(1570) men det räckte till ytterligare en 4-1:a. Vi var sedan
ute för att avgöra matchen i tredje men våra gäster från Borås bet ifrån sig ordentligt och vi
fick pisk med 2-3. Ställningen var alltså 10-5 inför sista. Wästerhov startade mycket bra och
var helt klat ute efter oavgjort. Bockarna ville naturligtvis annorlunda och kämpade sig in i

serien med näbbar och klor, detta resulterade i 3-2 (1654-1632) och en härlig viktoria var i
hamn. KH var på nytt den som ledde stikeandet och fick "dyngat" in 953(snacka om hysterisk
form). Paret KH-Niclas blev trots detta inte bästa par utan det var Stefan L och Stefan B med
idel segrar.
Farmarna gjorde det igen!!!
1 feb
En komfortabel seger mot 91:an med över 600 pinnar, blev till 14:e raka segrar för farmarna
som ångar på mot serieseger.
Segerresultatet blev till 5963 poäng. Tyvärr blev det en liten svacka i tredje serien med 1392
och i sista med 1412, men vi får jobba på det innan nästa hemmamatcher mot Kba. Bäst i
hemmalaget blev Bullen på finfina 844 p. (Tur!!!), Anders P. tvåa med 805 p. och Roger
farmare med 761 p. BOWLING SKA VA ROOOLIGT!!!!
BSB-Flax 16-4

25 jan

Äntligen vinst i vårserien. Det började lite smådarrigt men redde till slut upp sig med vinst
med 4-1 i första. Detta efter en kanonspurt av Örjan och Mattias till vinst med 8 pinnar.
Andra serien var stabil från början och togs även den hem med 4-1. Tredje serien inleddes
ganska skralt från bägge lagen men vi lyckades kämpa hem den med 3-2 och matchen var
avgjord. Sista blev en ren transportsträcka och den kammades hem med 5-0. Matchens
verkliga lirare var Karl-Henrik, han fullständigt öste in 1001 och tog i par med Niclas seger i
samtliga matcher. Mattias var ende högerhänte över pari i hemmalaget med 814. Övriga
laget kämpade på storstilat på den ganska oljefria högersidan.
Farmarna tog ytterligare en klar vinst i div 3 och detta mot det andra obesegrade laget i
serien nämligen Heberg. Farmarna är nu enda obesegrade laget i serien och går verkligen på
i ullsockarna, detta var 12: raka vinsten. Helgen har med andra ord varit lysande för
Bockarna och vi ser fram emot kommande matcher med positivism i sinnet.
BSB-IFK Göteborg 9-11

18 jan

Bockarna fick på lördagen inhämta ytterligare en förlust. IFK blev för svåra och matchen var
avgjord efter 3 serier. IFK hade då dragit till med både första och tredje serien över 1730. I
IFK fanns dessutom matchens två högsta slagningar med 982 och 929. i Bockarna var fem
man över pari, topp med K-H på 877, Niclas, Christer, Bert och Stefan L var de övriga.
Nu blir det verkligen till att tagga upp sig inför kommande omgångar
Klara förluster trots ”fantomspel” av Niclas.

11 jan

Tyvärr fick vi inhösta två klara förluster trots mycket bra spel åtminstone i första matchen
mot Vimmerby. Siffrorna i Vimmerby stannade på 11-9 (6795-6783). 6795 i Vimmerby var
nytt hallrekord så helt nedslagna av insatsen där var vi inte. Bäst i matchen var Niclas med
utmärkta 919, K-H 899, Stefan B och Hans 857, Örjan 844 och Roger 815. I Västervik var vi
aldrig riktigt med i matchen och tyvärr var matchen slut efter 3 serier. Niclas fortsatte här
ännu bättre och fullkomligt öste in kanonresultatet 969 i erkänt svårspelade
Västervikshallen. Endast ett par gubbar till får godkänt Örjan 824 och Stefan B 800.
BSB-Falkarna

8-12

30 nov

Förlust mot seriesegrarna Falkarna blev det i årets sista match och det med delsiffrorna 1-4,
3-2, 1-4, 3-2. Denna vecka hade vi inte marginalerna riktigt på vår sida men förlusten är inget
att säga om då Falkarna var värdiga vinnare. I Bockarna skötte sig många bra utan att få till
det där lilla extra som hade krävts för att vi skulle ha kunnat rubba Falkarna. Över pari var
Bert 894, Stefan L 836, Christer 826, Hans 818, Niclas 801 och Örjan 800. Vår totala slagning
blev 6462 mot Falkarnas 6682. Nu samlar vi kraft i juluppehållet och laddar för den nya
serien efter jul. Det skall bli intressant då klubben har ett härligt GO nu, mycket tack vare
vårat suveräna farmarlag.
BSB-Stenbocken 12-7
24 nov
Ny vinst för våra kära Bockar efter en mycket stark match där vi också hade den lilla tur som
krävs i de avgörande ögonblicken. Efter seriesiffrorna 4-1, 3-2, 3-2 och 2-2 så stod vi alltså
som segrare med vad som kan tyckas vara klara siffror. Bakom segern döljer sig dock många
kanonjämna siffror där vi i alla lägen i matchen drog det längsta stråt. Detta var en bra
injektion i vårt självförtroende då vi många gånger tyckt att oturen grinat oss i ansiktet i
dessa lägen förut i matcherna. Bäst individuellt i BSB var (som vanligt, nästan) Niclas med
892, Niclas fick även stoltsera med 4 matchvinster med två olika partners (Roger, Stefan L),
dock rådde han inte på landslagsmannen Göran Carlsson i Stenbocken individuellt. Göran
dundrade in 956. Övriga Varbergsbockar över pari var Hans 875, Christer 834 och Bert 808.
Lite av matchens jämnhet åskådliggörs genom att titta på den totala slagningen i matchen
som Stenbocken vann med 6412 mot våra 6402. Nu ser vi fram mot en härlig avslutning mot
Falkarna nästa vecka. För övrigt så fortsätter farmarlaget att ROCKA FETT idel segrar hittills
under säsongen!!!
Halmia F - BSB farmare 5878-6307 (klubbrekord)
16 nov.
Safir - BSB farmare 5961-6408 (klubbrekord igen)
Dubbelvinst i Halmstad alltså och klubbrekordet för farmarlaget strök med 2 ggr. och inte
nog med det, klubbrekordet individuellt fick sig en ordentlig putsning. Örjan Svedberg högg
till med 1037 efter serierna 289, 255, 236, 257 i andra matchen. GRATTIS Öjje !!!!!
Efter att farmarlaget "läst in sig på banorna" ism Pantern´s match före oss (6994) tog vi
banorna i besittning. Efter en "normal vända" i första serien mot Halmia F gick laget sedan
på knock och tog över tillställningen helt, pluskvoten ökade stadigt för att slutligen hamna
på +429. Bästa kägelvältare i första matchen var Anders P 947, nytt pers GRATTIS Anders
!!!!. Övriga "gubbar" över pari var Öjje med 847. Med ett alldeles färskt klubbrekord i
baggaget startade sedan F-laget med en ny "normalvända" mot Safir i andra matchen för att
sedan ÖKA HELA TIDEN. Ett otroligt taggat gäng var nu på jakt efter ytterligare ett
klubbrekord, när dimman över slagfältet lagt sig visade det sig att det nyligen satta
klubbrekordet fått sig en putsning med 101 p. Bästa resultat var som tidigare nämnts Öjje
med 1037 (2 slag utanför fickan), Anders P och Bert O båda 851, samt P-A med 804. En
strålande insats gjorde också Nicklas Weidbo som dunkade in 798, Grattis till en mycket fin
insats Nicklas.
Efter 10 spelade matcher vet farmarlaget fortfarande inte hur det känns att förlora, sicket j-a
skönt gäng. Stämningen i det här laget borgar för en supersäsong.
BSB-Globen 14-6
Även A-laget gjorde en lysande match denna helg. Det var redan från början en stark insats
från vår sida. Denna gång såg hela laget dessutom till att fullfölja matchen hela vägen in i

kaklet. Efter vändorna 4-1, 3-2, 3-2 och 4-1 stog vi som värdiga vinnare. Slutresulatet blev
6430. Något högre än Farmarnas nya rekord och tur är väl det annars hade nog
kommentarerna från Farmarna blivit svidande. Fem gubbar var över pari K-H 878, Stefan och
Christer 862, Nicke 847 och Hans 811. Bästa lag var Nicke och Roger med idel segrar. En sån
här hel är det lätt att vara Bock!

BSB-N6 12-8, BSB-Ystad 11-8
19 okt
DUBBLA VINSTER med andra ord.
När det vankades hemmabanor så uppträdde vi nu som ett pånyttfött lag. Mot N6 på
förmiddagen så öppnades det direkt med 4-1 i första serien. Det goda spelet från vår sida
fortsatte men N6 hittade också rätt väg till strikefickan och följande serier blev klart jämna.
Vi lyckades dock vinna de två efterföljande med 3-2 så inför sista så ledde vi med 10-5. Nu
var en pinne i hamn och säcken skulle "bara" knytas åt. Detta blev dock svårare än vad vi
trott då flera av våra spelare såg lite slaka ut i sista. N6 ledde ett långt slag in i sista med 5-0
men på slutet lyckades vi bärga hem två utav matcherna så slutresultatet blev 12-8. Detta
var en efterlängtad vinst då det var ända sedan första omgången som vi fick smaka segerns
sötma. Bäst i Bockarna var Christer med 914, K-H 883, Niclas 856, Jon 821 och Stefan 813.
Lag Christer och K-H vann alla sina 4 serier.
Mot Ystad på eftermiddagen blev det en betydligt mindre välspelad match. Man kunde trott
att alla i Bockarna hade slitit ut sig på att skotta snö under uppehållet mellan matcherna.
Ystad tog kommandot i en seg öppningsserie med 3-2. Bockarna kom igen i andra med 4-1
och lyckades sen avgöra matchen i tredje genom att vinna denna med 4-0. Matchen var då
avgjord med ställningen 10-4 och sista serien blev en lång dags färd mot seg seger. Bockarna
lyckades inte prestera något vidare spel i sista och förlorade denna med 1-4 så slutresultatet
stannade vid 11-8. Bäst i matchen var K-H med blygsamma 810 följd av Hans och Christer på
806. Vi är dock mycket glada att ha bärgat 4 poäng denna helgen och ser nu fram med
tillförsikt mot kommande matcher.
Arlöv-BSB 12-8, Stenbocken-BSB 14-6

12 okt

Tyvärr blev det två nya förluster på denna Skåneresa för A-laget. Nu skall vi dock inte
nedstämmas av detta då vi kämpade tappert och gjorde riktigt hyfsade resultat. I Arlöv
hamnade vi i underläge med 8-2 efter 2 serier därefter var det vi som dominerade matchen
och vann de två efterföljande serierna med 6-4. I denna match skall man då veta att vi
förlorade minst tre matcher med under tio poäng så åtminstone ett oavgjort resultat hade
inte varit helt utopiskt. Bäst i denna match var K-H med 888, Därefter följde Christer 844,
Roger 822 och Niclas med 801. Lagsiffran blev 6335.
I Helsingborg spelade vi ännu bättre men fick samma trista start, 8-2 i rumpan efter två
serier. Detta trots en start på 1730 (1-4) Stenbocken öppnade med 1767. Vi lyckades i tredje
serien ruska om Stenbockarna en del när vi klämde i med 1779 (matchens högsta) men det
räckte inte till varken seger eller oavgjort i matchen. Vi får dock vara lite stolta då vi hade
matchens skarpaste strikemaskin i vårt lag i form av Niclas som klämtade i med hela 969.
Detta räckte för att passera landslagsmannen Göran Carlsson i Stenbocken med 8 pinnar.
Det fanns dock fler i BSB som klarade pari: Bert 844, Hans 839, Christer 828, Öjje 824 och

Stefan 807. Lagsiffran stannade på 6648 vilket överträffade Stenbockens score i matchen
mot Falkarna (precis före oss) med 400. Vi skall nog inte deppa ner oss allt för mycket för
denna resa över åsen då vi alla tyckte att vi trots allt gjort vad vi kunnat. Nästa vecka blir det
nya tag OCH DÅ HEMMA!!!!

