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Fortsat fremgang og succes hos Master Bowl
Din Avis Randers 13/8-2014
Der er sket mange
ting på stedet, siden
Claus Johansen overtog Master Bowl på
Mariagervej efter
længere tids lukning:
En gennemgående
renovering og modernisering af stedet, nye
topmoderne maskiner,
industrikøkken og restaurant med god dansk
mad. 1. oktober kan
Master Bowl således
fejre fem års jubilæum
- med succes
”Det går rigtig godt,” siger den tidligere elitespiller indenfor bowling og
nu ejer af Master Bowl
på Mariagervej, Claus
Johansen. Derfor stiller
han sig også fuldstændig
uforstående overfor det
rygte, der har floreret på
Facebook om, at Master
Bowl er ved at lukke
ned, og det vil han gerne
mane i jorden.
For Master Bowl er absolut ikke ved at lukke
- tværtimod går det helt
fantastisk for den nyre-

Indehaver af Master Bowl, Claus Johansen, i de nye selskabslokaler, som har plads til 220 gæster, og som både kan bruges til store arrangementer som konfirmationer og fødselsdage - men
også kan deles op til mindre møder og kurser

noverede og moderne
bowlinghal, hvor der er
blevet bygget helt om
efter overtagelsen for
fem år siden, og hvor der
nu også står lækker mad
på menuen til fornuftige
priser. Claus Johansen
har i det hele taget gjort
meget ud af mad-delen
hos Master Bowl og har
en fast kok, Susanne,
som hver dag sørger for
god, solid, dansk mad til
de sultne bowlere - både

som buffet og som a la
carte menu.
Der er også blevet mere
plads i Master Bowl til afholdelse af diverse fester,
møder, kurser og børnefødselsdage i de flotte,
velindrettede selskabslokaler, som nu har plads
til 220 spisende gæster.
Der er altid booket godt
op til fødselsdage, konfirmationer samt firmaarrangementer, så det er
efterhånden blevet tyde-

ligt for randrusianerne,
at Master Bowl har noget
helt andet og meget mere
at byde på nu, end før
Claus Johansen overtog
stedet for snart fem år
siden.

Også for de
professionelle

De fleste gæster kommer til Master Bowl for
at bowle med venner og
familie samt tilbringe et
par hyggelige og sjove

timer, men det lader sig
ikke fornægte, at Claus
Johansen selv er tidligere
elitespiller og således
ved tæt på alt om bowling. Derfor vil han også
gerne give sine kunder
de bedste betingelser og
forhold at bowle i.
”Vi har professionelle
baner - og førsteklasses maskiner importeret direkte fra USA. Og
nu åbner vi også en Pro
Shop her på stedet, hvor
man for eksempel kan
købe bowlingsko og få
lavet specialtilpassede
bowlingkugler, så man
ved, at udstyret passer perfekt. Der vil både
være produkter i den billige og den dyre ende af
spektret,” fortæller Claus
Johansen. I kraft af sin
professionelle fortid, arrangerer Claus Johansen
også bowling-stævner,
og allerede i denne weekend er der mulighed for
at deltage eller blot overvære som tilskuer, når
der lørdag og søndag
er stævne klokken 11
og klokken 14. Stævnet
er godkendt af JBU og
DBwF.

Weekenden efter - 23.24. august - er der ligeledes stævne, og her kan
man faktisk overvære
hele herrelandsholdet og
nogle spillere fra damelandsholdet spille klokken 13 og 16 lørdag 23.
august.

