
Julebrev   2021       -      Åsane Senior Bowlere 
 

 

Kjære alle sammen  

 

Da går enda et år mot slutten, og i den anledning vil vi gjerne 

oppsummere litt, og ikke minst å ønske dere alle en god jul. 

 

Det har igjen vært et litt annerledes år for oss alle på grunn av Corona 

viruset, som vi stadig vekk må ta hensyn til. Det ser dessverre ut som 

vi må ha det en god stund til fremover. Men vi får gjøre det beste ut av 

situasjonen og håpe at vi etter hvert kommer tilbake til mer normal 

hverdag. 

 

Pokalkonkukurransene med de andre klubbene ble avlyst, og det ble 

heller ikke noe av Nordisk mesterskap i bowling i år. 

 

Når det gjelder månedens spiller måtte vi avlyse januar, men de andre 

månedene er avholdt. Vi fikk avviklet en del konkurranser, blant annet 

Klubbmesterskapet der Mary ble klubbmester for damer og Severin 

for herrer. I julecupen slo de til igjen; Mary tok første plass og Severin 

andre plass. Gratulerer.    Resultatene vises på klubbens Web-side. 

 

En tur via Moster på Bømlo til Haugesund og Karmøy ble det også 

anledning til, og den var meget vellykket for de som var med. All 

honnør til Jostein Stokke som var reiseleder og hadde funnet masse 

interessante steder å oppsøke.  

 

Julebordet fikk vi heldigvis til i år. Det tror vi mange hadde sett frem 

til. God mat og fin stemning hele kvelden. 

 

Vi er nå godt innstallert på Åsane Bowling & Event Senter. En helt 

enestående service må en si vi er møtt med. Det har vært bra 

oppslutning etter at vi flyttet, og når det blir 10 baner over nytt år, vil 

det hjelpe godt på avviklingen, slik at vi stort sett blir to på hver bane. 

 



Nå blir det beklageligvis ny nedstegning til midten av januar neste år. 

Vi får bare håpe at vi kan komme sterkt tilbake etter hvert. 

 

Når det gjelder aktiviteter for neste år vil det bli vurdert fortløpende, 

avhengig av tilgjengelighet og smitte-status. Dere vil bli informert så 

snart vi har noe å formidle om når vi kan starte opp igjen. 

 

Vi er alle litt frustrerte for tiden når det blir så mange begrensninger. 

Men det er viktig å holde kontakten med hverandre. Ta gjerne en 

telefon for å prate litt med en i klubben eller andre kjente. Har du 

mulighet til å komme deg ut å gå tur, gjør det godt for både kropp og 

sjel. 

 

Da vil vi ønske dere alle en riktig God Jul og et godt Nytt År. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

Styret i Åsane Senior Bowlere 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Det er hyggelig å være viktig, men det er viktigere å være hyggelig. 

Hvis du gleder deg ved mangt, gjør du livet rikt og langt. 


