
KUBB-Mästerskapen  3 september 2011 kl. 15.00 i Nysta´n. 
 
 
 
KUBB-mästerskapen anordnades för 12 gången i ett strålande höstväder 
med sol och lite regnskurar i början av tävlingarna. 
Rofi hälsade alla kubb-vänner hjärtligt välkomna , iår hade vi igen 
internationellt deltagande nämligen Cédric från Belgien som igen var här för att 
stor trivas med kubb-spelande och hans höjdpunkt var när hans och Neas lag 
vann över Mofas lag, andra gäster var numera ”utrikaren” Carita som bor 
nuförtiden i Borgå. Matcherna var jämna och tog lång tid och segrarna och 
tvåan hade lika många segrar (6 segrar) men inbördes matchen avgjorde till 
Arnes lags favör, lika var det mellan 3 och 4 platsen. 
Sedvanligt började vi med en gemensam skål och sjögräsets fisksoppa efter dett 
utlottades lagen och spelet började på alla tre banor som tidigare. 
I år hade 24 spelare anmält sig vilket betyder 8 tremanna lag denna gång. 
 
RESULTAT: 
1)  Arne  -  Eka  -  Marianne               6  vinster 
2)  Torsten – Mella – Mathias             6  vinster 
3)  Hencki – Carita – Juha P               4  vinster 
4)  Rofi – Mankku – Kim                     4  vinster 
5)  Nisse – Nina – Janica                      3  vinster 
6)  Sirkka – Nea – Cédric                     3  vinster 
7)  Anne-Maj – Marina – Tuija           1  vinster 
8)  Mikael – Eva – Affe                         1  vinster 
 
Som ni ser blev fjolårsmästarna Eva och Affe iår åttonde så KUBB är en mycket 
spännande och omväxlande gren som går att spelas av både gammal och ung. 
 
Vandringspriset ”KUNGEN” erhöll vinnande laget Arne-Eka –Marianne samt 
sedvanliga ”Lippisar” med texten 2011  KUBB MÄSTARE iår var dessa svarta 
med vit text och kaptenen fick med guld text. 
Vandringspriset ”NYSTA`NS pokalen till äkta nysta-laget Torsten-Mella-
Mathias. 
Prisutdelningen var c. 22.00 efter en lång och spännande brons match som 
Henckis-laget vann . 
Kvällen fortsatte i god och sedvanlig doping-anda. 
TACK till alla deltagare i årets turnering som genomfördes i en god och kam- 
ratlig anda .  Tusen Tack. 
 
Lovisa den 4 september 2011  
 Rofi  & Arne & Eka 


