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Lohjan RäMe oli vahvin veteraanien mestaruussarjan finaalissa. 

RäMe voitti kultaa 65 pisteen erolla Porin RC:hen. Pronssimitalit 

nappasi Kouvolan Nuppi.

5.ottelut

GF otti päivän ensimmäisen voittonsa paikalliskamppailussa TKK:a vastaan. Bonukset 

GF:lle 621-557. Ottelun parhaan sarjan teki TKK:n Jorma Suonpää 224.

RC:ltä vaadittiin 72 pisteen voittoa RäMeestä, että se voittaisi mestaruuden. Peli oli pitkin 

matkaa tiukka. RC voitti ottelun kuudella pisteellä luvuin 604-598. RäMe on näin ollen 

mestari. Ottelun paras pelaaja oli 211 keilannut Rauli Raita.

Nuppi ja Bay taistelivat viimeisessä ottelussa pronssista. Baylta vaadittiin miltei sadan 

pisteen voittoa. Nuppi oli kuitenkin päättänyt ottaa pronssin ja he ottivat viimeisestä 

ottelusta voiton sarjoin 619-584. Ottelun tehokkain oli Mikko Isakow 235 sarjallaan.

4.ottelut

RC otti voiton Baysta lukemin 676-625 ja säilytti vielä mahdollisuudet mestaruuteen. 

Parhaan henkilökohtaisen sarjan teki Reijo Saarinen, 238.

Nupin kolmen pelaajan tasaisuus oli valttia, kun se otti voiton GF:stä lukemin 645-

601. Ottelun tehokkaimpana hääri Aapo Lehtinen tehden 220.

RäMe koki päivän ensimmäisen tappion, kun TKK jyräsi heidät 695-620. Jarmo Saarikko 

oli ottelun paras pelaaja 266 sarjallaan.

Neljän ottelun jälkeen RäMe johtaa RC:ä 131 pisteellä, mutta heillä on viimeinen peli 

vastakkain, joten mestaruus on vielä avoinna. Kolmantena on Nuppi, jonka etumatka 

neljäntenä olevaan Bayhyn on 151 pistettä.

3.ottelut

RäMe ei ollut yllätettävissä kolmannessakaan ottelussa. GF joutui taipumaan lohjalaisille 

673-599. Seppo Eskolin ankkuroi RäMeelle 249.

Bay ja TKK tarjosivat päivän tasaisimman ottelun. Voittajaksi ottelussa selviytyi lopulta Bay

kolmen pisteen erolla lukemin 577-574. Tasaisen ottelun paras pelaaja oli 197 tehnyt 

TKK:n ankkuri Jarmo Saarikko.

RC ja Nuppi intoutuivat tekemään urakalla kaatoja. Tasokkaan ottelun voittajaksi selviytyi 

Nuppi kahdeksalla pisteellä sarjoin 708-700. Nupin Markus Sihvola teki ottelun parhaan 

sarjan, 258.

Kolmen ottelun jälkeen kärjessä jatkaa puhtaalla pelillä RäMe. RC on jäänyt 247 pistettä. 



Kolmantena on Nuppi, jolla on eroa RäMeeseen 330 pistettä.

2.ottelut

Nuppi ja TKK tarjosivat tiukan kamppailun. Nuppi oli aavistuksen tasaisempi ryhmä ja 

kirjasi bonukset kahdeksan pisteen turvin 614-606. Ottelun paras oli TKK:n Jarmo 

Saarikko tehden 233.

RC otti päivän toisen voittonsa voittamalla reilulla sadalla pisteellä GF:n. Loppulukemat 

porilaisille 639-530. Reijo Saarinen teki parhaan sarjan, 225.

RäMe jatkoi vahvaa menoaan ja teki jälleen yli 700. Bay joutui taipumaan lopulta lukemin 

704-594. RäMeen Rauli Raita oli elementissään tehden 262.

Kahden ottelun jälkeen RäMe johtaa 214 pisteen erolla RC:een. Nämä kaksi joukkuetta 

ovat voittaneet kummankin päivän ottelunsa. Kolmantena on tällä Bay.

1. ottelut

Bay kaatoi ensimmäisessä ottelussa GF:n 634-550. Ottelun tehokkaimpana hääri Bayn 

Risto Neuvonen 224 sarjallaan.

Viime vuoden voittaja RäMe aloitti pelinsä käsittämättömän kovalla sarjalla. RäMeen 

kolmen parhaan pelaajan tulos oli 769 ja neljännen pelaajan tulos, joka tiputettiin pois oli 

235. Nupilla ei ollut mitään saumaa lohjalaisten käsittelyssä. RäMe korjasi bonukset 

sarjoin 769-534. Risto Halme oli ottelun paras pelaaja 270 sarjallaan.

Ensimmäisten otteluiden tasaisin vääntö käytiin RC:n ja TKK:n välillä. RC oli lopulta 

vahvempi 36 pisteellä luvuin 620-584. Pentti Laine teki ottelun parhaan sarjan 242.

Ensimmäisen pelin jälkeen sarjaa johtaa siis RäMe. Toisena oleva Bay on 135 pisteen 

päässä ja Baysta 14 pisteen päässä oleva RC on kolmantena.
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