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KUBB –Mästerskapen 2012

1.9.2012 kl :15.30 Nystadsgatan 6

De trettonde KUBB mästerskapen ordnades sedvanligt i Nystán med start kl.15.30
den 1.9 .2012 i ett strålande väder. Rofi hälsade alla kubb-vänner
välkomna och som nya deltagare hade vi våra nya grannar herrskapet Gun-Lis
”Gigi” och Sten-Olof ”Blocken” Rosenqvist också ny var vår ”överdomare”
Olle Aho som inte hade några krångliga fall att döma , allt gick ”stäädit” och
regelrätt till utan protester.
Sedvanligt började vi med skål och sjögräsets fisksoppa varefter följde
lagutlottningen , vi blev 8 lag och i ett lag blev det endast två spelare p.g.a.
förhindrade deltagare.
Efter att första omgången spelats på båda planerna började regnet , som höll på
enda till slutet av tävlingarna, men vi lät inte det hindra, dom som inte hade
egna regnkläder med, böt till torra kläder antingen egna eller lånade.
RESULTAT :
1) Nisse - Eva - Kim
2) Marianne – Rofi – Tina
3) Hencki – Eka – Anne-Maj
4) Gigi - Mella - Juha
5) Marina R – Nina – Torsten
6) Boje – Sirkka – Carita
7) Arne - Affe - Tuija
8) Blocken - Marina P

6 vinster
5 vinster
4 vinster
4 vinster
3 vinster
3 vinster
2 vinster
1 vinst

Årets Mästare som ni ser, blev denna gång Nisse - Eva - Kim som erhöll
inteckningen i vandringspriset ”KUNGEN” samt sedvanliga vinnar pokaler ,
ljusblåa lippisar med texten 2012 KUBB MÄSTARE samt en av Hencki
donerad ”Champagne” flaska som sedermera avnjöts på platsen i glädjeyran.
Vandringspriset NYSTÀNs pokalen utdelades ej i år p.g.a. att det inte fanns ett
100%igt Nysta lag, bättre tur i nästa år.
Prisutdelnigen och kaffe förättades c. 22.00 i ett ihållande regnväder men humöret
var i topp bland deltagarna.
Kvällen fortsatte i god och sedvanlig doping-anda.
TACK till alla deltagare och domaren Olle för en fin och trevlig kväll.
Lovisa den 3 september 2012
Tävlingskomittén

