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Første
e pulje, fredag 13.nov.
1
k 1800
kl
Det var første
f
start unnagjort, og vi fikk noen
n
megett bra resulta
ater. Av de
17 deltakerne spilte
e faktisk 8 over
o
snittet sitt, og 8 under
u
(1 had
dde
ikke snittt i år). Det beste resulltatet i så måte
m
stod Liindsay Warrland,
Stavang
ger BK, for. Med 1282 ble det ny personlig re
ekord i henhold til
registrerringene hos
s NBF.
Det var to spillere
s
fra Dora
D
BK so
om også sa
atte ny pers. Marthe
S
Sneeggen
forbedret
f
den gamle med
m 98 pinn
nner til 860. Det må ne
evnes at de
et
ba
are var and
dre gang hu
un spilte en 6 serie. Th
homas Malvvik forbedre
et rekorden
med 77 pinner til 1116.
Vinneren
V
frra Høstmesster’n på Ve
eitvet forrige
e
helg, Danie
el Gausetvik, Gjøvik BK, holder
fortsatt
f
kokken. I dag ble
b det 1395
5 og
ledelse fora
an Håvard ”Hooover” Løftamo,
Munken BK
K på 1372. Jokeren på
å
hjemmeban
ne fikk trukket bane 12
2 som
startbane, og
o det er no
ok ikke heltt
favoritten.
f
I tillegg måttte han avsslutte der, så
med 2 serie
er 202/201 var det me
er ”flyt” og 969
9
på de andre 4.
asjonene på
å. Med 3 ovver 1300 (o
og 3
Hvor cutten skal gå fikk vi de første indika
over 126
60), kan vi kanskje gje
ette på at grrensen vil bli
b rundt 126
60.

Stig Run
ne ”Zacco” Barstad
med dett litt bak Ho
ooover.

var me
ed og sparrret. Han kla
arte 1343 og
g er
Han få
år dog en ny sjanse i neste
n
pulje.

