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Dagens matchvärd 

www.linkopingstak.se 

Linköpings Tak AB 
 -  

Allt inom tak  

Vi har över 25 års erfarenhet av bran-
schen. Företaget nyttjar den senaste 
och lämpligaste tekniken, metoderna 
och materialen för att resultatet ska bli 
det bästa möjliga! 

Linköpings Tak AB åtar sig alla slags 
jobb inom tak, från omläggning av stora 
fabrikslokaler till villor, garage m.m. Vi 
utför nymontering av tak så väl som 
omläggning vid läckage. Vi lägger och 
monterar papp, pvc, gummiduk, tegel 
och plåt. Vi utför även isoleringsarbeten 
vid takläggning, monterar taksäkerhet, 
snörasräcken samt utför målning av tak.  

Lag S V O F D P

T eam  A lingsås 8 6 1 1 36 13
IFK  Borås 8 5 0 3 12 10
Ö rgryte IS 7 4 0 3 24 8
T eam  Pergam on F 7 3 1 3 18 7
T eam  Lerum 8 2 0 6 -21 4
BK W IK 8 1 0 7 -53 2

Forsheda BK 7 5 0 2 25 10
BK June 7 4 1 2 16 9
Vim m erby BK 8 4 0 4 10 8
T eam  C lan 8 3 1 4 11 7
IFK  N orrköping 8 3 1 4 -22 7
Zorrow  C lub 8 2 0 6 -66 4

Sydallsvenskan

G rupp A

G rupp B



DAGENS MATCH 
I BOWLINGALLSVENSKAN 

VÄLKOMNA till dagens sena lör-
dagseftermiddagsmatch i all-
svenskan. 

 

Denna lördag har vi äran 
att hälsa IFK Borås väl-
komna till Sporthallen för 
första mötet lagen emel-
lan. 
 

Senast vi spelade hade vi hemma-
match och spelade tyvärr lite slarvigt 
och tappade onödigt en match vi bor-
de haft minst oavgjort i. Men vi har 
ändå roligt och ser framåt. 
 

Vår motståndare har Katrinedalshallen i Borås som 
hemmahall, en hall med sexton brunswickbanor. Det 
har gått bra för Borås hittills i serien. Med fem segrar 
och tre förluster så parkerar laget på andraplatsen i A
-gruppen.  
 

Förra året kvalspelade Borås till elitserien. Man inled-
de med två segrar i skilje och Niklas Linderholm snit-
tade 242 i andra matchen. 
I avgörandet mot Göta blev det sedan respass via två 
raka förluster. 
 

I förra serieomgången vann man över Lerum enkelt. 
Det var spel mot ett mål då Borås höll bra standard 
medan Lerum bara hade en godkänd spelare.  
Bäst i Borås var Christian Flodin med 868 trots en 
motig start på 152.  

DU ÄR VÄL MED I ZL? 
Stöd gärna Zorrow genom att vara med i 
Zupporterlotteriet (ZL). Du väljer ditt 
favoritdubbelnummer för bara en tia i 
veckan. 
ANMÄL ditt intresse till Michael Håkans-
son eller via www.zorrow.se och klicka på 
Zupporterlotteriet. KONTAKT: Se insidan 

Zorrows F-lag 

Lördag 13 nov kl 12.50 
Zorrow F - Katrineholms SK 

—————- 
 

Lördag 13 nov kl 10 o. 14 
VILBERGEN: Lejonen - Zorrow F2 

EUROBOWL: Team Booster F-Zorrow F2 

Anton ”anton” Kurrkio-Fors (21) 
Totte ”totte” Togö (34) 

 

Mikael ”micke” Öhrling (29) 
Jens ”jensa” Nordberg (21) 

 

Stefan ”steffe” Lagfalk (39) 

Michael ”dojjan” Håkansson (49) 
 

Emil ”pemil” Eklund (19) 

Peter ”pipet” Johansson (54) 
 

Niklas ”bagarn” Johansson (36) 

Siffran inom parentes är spelarens ålder 

Laguppställning 

Paul Öhrwall (47) 
Joachim Öhrwall (20) 
Martin Andersson (35) 
Jerry Carlstrand (61) 

Per Anders Andersson (51) 
Niklas Linderholm (35) 

Christian Holmén (26) 

Glenn Holmén (49-IDAG) 
Marcus Johansson (26) 

Kontakt 
Michael Håkansson <> info@zorrow.se 

013-29 52 57,   0727-41 51 77 
 

Anders Andersson, 0705-354443 
Anders.x.andersson@bredband.net 

Thomas Wrang, 0707-956417 



Denna lördags profil i Zorrow Club heter Tho-
mas Wrang. En fantastisk tillgång i klubben. 
 

Vem är flest timmar i hallen av alla Zorrowiter? 
Måste vara Thomas Wrang! 
Kom från numera nedlagda Lincopia i början av 
2000-talet och har varit klubben trogen sen dess. 
Trots att han inte spelat själv på flera år är han på 
plats plikttroget varje måndag och onsdag för att 
vara den som håller koll på allt som händer bak-
om banorna. Fyller i närvarokort, säljer lotter och 
restauranghäften, tar ut lag och piggar upp med 
mer eller mindre snälla kommentarer. 
Har under flera år varit med att ordna km-resor för 
våra ungdomar. Varit i Jönköping och Göteborg 
och ordnar resor till U och J-SM och Hajen Cup. 
Är lagledare för F1-laget och är med på både 
hemma och bortamatcher och är som oftast bland 
åskådarskaran på A-lagets hemmamatcher. 
Sin senaste framgång måste väl vara en merite-
rande andraplats i 2006 års klubbmästerskap i 
minigolf, endast 1 slag efter segraren. 
Ska i dagarna in för att operera sin slitna höft och 
hoppas att snart kunna göra comeback på bow-
lingbanorna. Undrar vilket sekel kloten är ifrån? 
Utöver allt detta så är han även känd för att ha en 
telefon med osedvanligt stort minne.  
Med mycket tveksamt innehåll… 

Andra partners 

www.zorrow.se 

SÖREN ÖHRLING 


