
Högklassig bowlingturnering i Karleby 

 

 

SPF Österbottens bowlingturnering 22 - 25 mars i bowlinghallen i Karleby kunde genomföras 

enligt planerna. Uppslutningen var god och 53 pensionärer tävlade om ära och berömmelse. 

Det var något fler än föregående år. Turneringen som samtidigt är regionmästerskap samlade 

deltagare från Korsholm i söder till Karleby i norr.  

Herrklassen lockade 45 och damklassen 8 deltagare.  Spelhumöret var på topp och piggade 

upp i dessa Corona tider och med tanke på president Putins krig som har som mål att utplåna 

Ukraina och dess befolkning. Arrangörsföreningen Vi Norrifrån tackar alla som ställt upp för 

evenemanget och säger välkommen åter. 

I herrklassen segrade Bengt Beijar från Korsholms pensionärer. Krister Öst från Milstolpen i 

Jakobstad kom tvåa och Christer Henriksén från Vi Norrifrån trea i den högklassiga tävlingen. 

Gunnel Wikström-Gunn från Larsmo pensionärer tog hem segern i damklassen. Ulla Grönvall-

Streng från Milstolpen kom tvåa och Marianne Forsell från Larsmo tog tredje platsen. 

I partävlingen segrade Milstolpens första lag före Korsholms andra lag och Kronoby 

pensionärers första lag. I lagtävlingen för fyrmannalag segrade Milstolpen före Korsholms 

andra lag. Kronobys andra lag kom trea.  

I lagtävlingen för damer segrade Larsmos första lag. Seger blev det också i partävlingen där 

Larsmos andra lag kom tvåa. Vi Norrifråns damlag kom på tredje plats. 

Text: Ole Granholm. 

Bildtext:  

Milstolpens bowlare i gula speltröjor var mest framgångsrika i årets turnering. Christer Öst tog 

silver i herrarnas tävling. Tillsammans med lagkamraterna Ulf Lindholm, Sven-Olof Björklund 

och Kjell Lindén tog Milstolpen hem segern i partävlingen och lagtävlingen. Här poserar 

Milstolparna tillsammans med Kronobys representanter. Även Vi Norrifråns Lars-Åke 

Österman i blått finns med på bilden. (Foto: K-G Andersson) 
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   Bild 1 Larsmo 

     
   Bild 2 Korsholm 
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   Bild 3 Vi Norrifrån och Milstolpens ordförande (gult) 

 

Bildtexter till rapporteringen från bowlingturneringen 

Bild 1. Larsmo pensionärer deltog i tävlingen med åtta herrar och fyra damer. Gunnel 

Wikström-Gunn i mitten tog guld i damklassen och Marianne Forsell brons. Dessutom tog 

Wikström-Gunn tillsammans med Barbro Villman guld i partävlingen medan Larsmos andra 

lag med Marianne Forsell och Ann-Britt Stens tog silver. I lagtävlingen tog Larsmos damer guld. 

I laget ingick Wikström, Forsell, Villman och Ann-Britt Stens. I partävlingen tog Vi Norrifråns 

damer Gun-Britt Grönlund och Stina Stenman längst t.v. brons. Tävlingsledaren K-G Andersson 

längst till höger är glad över den goda uppslutningen. 

Bild 2. Korsholms pensionärer deltog första gången i turneringen. Bengt Beijar, längst t.v. 

segrade i herrtävlingen. Dessutom tog han silver i partävlingen tillsammans med Tage 

Wikström, tredje f.v. Föreningen tog silver i lagtävlingen. I laget ingick Bengt Beijar, Ingmar 

Beijar, andra f.v. samt Tage Wikström och Leif Rönn längst till höger. Korsholmbowlarna 

flankeras av Leif Jakobsson och Bror Dahlbacka från Vi Norrifrån till höger. 

Bild 3. Milstolpens ordförande Ulla Grönwall-Streng i gul tävlingströja plockade hem silvret i 

damtävlingen. Här poserar hon tillsammans med Vi Norrifråns deltagare. F.v. Göran 

Andersson, Helge Hassel, Christer Henriksén (brons i herrtävlingen), Boes Kulla, Ingrid Hassel, 

Per Hassel, Håkan Skrabb, Håkan Honga och Gustav Finell. 

 


