
Gull til Norge og Drammen i Deaflympics! 

 
Kjell Danielsen tok gull i Bowling, single herrer i Melbourne i dag med 1273 poeng. Li-Ksiao 
Chang fra Kina ble nr. 2 med 1260 poeng , mens George Halas fra Canada kom på 3. plass 
med 1254 poeng. Kjell spilte i første pulje, og det viste seg at ingen kunne 



matche poengsummen hans til det var igjen en pulje hvor de fire første plassene ble avgjort. 
Ifølge trener Trond Syvertsen, spilte Kjell bra hele veien, og er strålende fornøyd med 
innsatsen! Vi gratulerer! 

 

1. Kjell DANIELSEN, NOR 207, 191, 177, 221, 268, 209 (212,17) 1273p 
2. Li-Hsiao CHANG, TPE  207, 186, 215, 213, 213, 226 (210,00) 1260p 
3. George HALAS, CAN  240, 159, 216, 222, 181, 236 (209,00) 1254p 
- - -  
12. Stein E WROLDSEN, NOR 225, 226, 170, 197, 188, 192 (199,67) 1198p 
17. Steinar KARLSEN, NOR 172, 197, 189, 211, 193, 223 (197,50) 1185p 
25. Einar HARTVEIT, NOR  198, 159, 223, 211, 173, 197 (193,50) 1161p 
98. Gabor BAKSA, NOR  179, 139, 160, 161, 162, 202 (167,17) 1003p 
  
134 deltakere fra 31 land deltok. 
  
Kjell startet i første pulje kl. 09.00 og var klart best av alle.  Resten av de øvrige utøverne starter 
senere på dagen i pulje 2 og 3.  Kjell fikk en god åpning og misset litt underveis, men tok seg 
godt samme og var helt suveren de siste seriene.  Det var klasse av Kjell i 4 serie, da han fikk 
hele 9 strikes.  Vi klarte nesten ikke vente til kvelden for å kåre vinneren, og alle var optimistiske 
at resultatet holder til gull.  Det ble en nervepirrende sisteserie i 3.pulje.  4 andre spillere hadde 
kapasitet til å gå forbi Kjell, og de måtte vinne siste serie med hhv 245 (tysker), 256 (canadier), 
220 (amerikaner) og 240 (taiwan).  Det ble etter noen kast avklart at 3 ikke kunne ta igjen Kjell 
og amerikaneren sto igjen som kunne gå forbi Kjell.  Han virket svært rutinert og rolig.  Manglet 
3 strike i de siste 4 kastene, men han feilet og de norske på tribunen hoppet i ellevill jubel.  
Norges første Deaflympic GULL i bowling var faktum.  Amerikaneren havnet tilslutt på 
skuffende 4.plass.  
  
Fullstendig resultatliste finnes på  http://www.tenpin.org.au/2005_Deaflympics/index.htm 
 



En jubeldag for bowlinggjengen og hele den norske tropp.  Kjell tok Norges første Deaflympic-
gull noensinne i bowling.   
  
 


