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DAGENS MATCH 
I BOWLINGALLSVENSKAN 

VARMT VÄLKOMNA till lördags-
eftermiddagsmatchen i all-
svenskan. 
 

Denna sista lördag i ja-
nuari hälsar vi Team 
Alingsås från just Alin-
gås välkomna till Sport-
hallen för historiens 
första möte lagen emel-
lan. 

 
 
 

Vår motståndare har sin hemmaarena i Sture 
Bowling, en 12-banorshall.  
Laget är också serieledare i sin grupp och var 
över 7000-vallen för ett par veckor sedan när 
det gästade gruppettan Forsheda, en match 
som slutade 10 lika då även Forsheda gick över 
7000-vallen. 
 

I senaste omgången blev Lerum en munsbit 
för Alingsås i hemmahallen och man släppte 
bara två poäng. En trio gick över 900-vallen. 
Det var Niclas Eriksson 915, Mikael Pettersson 
908 och Mats Larsson 903. 
 
Alingsås vann förra året div 1 och slog i kvalet 
Falkenberg i två raka matcher och sedan IFK 
Göteborg också i två raka matcher. 
 

För Zorrows del var det en mager match i förra 
omgången. Många märkligt enkla misstag gjor-
des vilket betydde att vi förlorade en del mat-
cher på rent slarv.  
Många behöver alltså lyfta sig denna lördag för 
att vi ska kunna knipa dom elva poäng som be-
hövs för seger.  
Den härlige ikonen Christian ”Snucke” Carlsson 
gästar staden denna lördag och går rakt in i 
laget efter sina fina resultat i skånematcherna. 
 



 

Stefan ”steffe” Lagfalk (39) 
Totte ”totte” Togö (34) 

 
Michael ”Dojjan”Håkansson (49) 
Daniel ”danne” Johansson (33) 

 

Patrik ”putte” Sundqvist (30) 
Christian ”snucke” Carlsson (50) 

 

Emil ”pemil” Eklund (19) 
Anton ”anton” Kurrkio-Fors (21) 

 

Mikael ”micke” Öhrling (29) 

Siffran inom parentes är spelarens ålder 

Laguppställning 

 

Niklas Eriksson (30) 
Mikael Pettersson (38) 

Mats Larsson (37) 
Fredrik Johnstone (43)  

Stellan Storm (31) 
Christian Gelsinger (28) 

John Stenberg (15)  
K-Å Pettersson (63) 
C-G Hernehult  (51) 

Dagens matchvärd 

Dagens matchvärd Stångåbuss har sin bas på 
Garnisonsomr. A1  
i Linköping. 
Vad gör StångåBuss? 
Persontransporter som färdtjänst, linjetrafik, 
busscharter och skolskjutsar är några av Stån-
gåBuss expertområden. Att hämta, frankera och 
distribuera post samt att frakta paket, mat och 
material är andra. 
Dessutom driver StångåBuss en stor, modern 
och lättillgänglig biltvätt.   

Team 
Alingsås 

BC 
Lördagens profil i Zorrow Club heter 
Stefan ”Steffe, Steve, Lagom” Lagfalk.  
 

”Kärt barn har många namn heter det ju” 
 

Steve Lagomfalk, den alltid glade ”älgen”. 
 

Vem har mest järn i elden? Måste vara vår 
egen vice ordförande. Förutom it-snubbe är 
han: egen företagare, discojokke, husbyg-
gare, nybliven pappa, sommarstugeägare, 
vice ordförande, uk, busschaufför vid be-
hov samt a-lagets vänsterslägga. Finns 
säkert mer. 
Började sin karriär som junior i Karle för 
länge sedan. Tog en längre paus från spe-
landet men syntes ändå i många hallar där 
han jobbade med diverse it-lösningar. 
När sonen Jonathan började i Zorrow vak-
nade Stefans intresse till liv igen. 
Premiären skedde säsongen 06/07 borta 
mot Almen i Karlstad. Resultatet glömmer 
vi. 
Har sedan dess varit mer eller mindre bo-
fast i A-laget och alla andra lag där det sak-
nats spelare. Inte bara flitig på bowlingba-
norna, även flitig besökare i diverse klot-
shoppar. 


