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DAGENS MATCH 
I BOWLINGALLSVENSKAN 

VARMT VÄLKOMNA till dagens 
lördagsmatch i allsvenskan. 
 

Denna lördag hälsar vi 
Forsheda BK från Vär-
namo välkomna till 
Sporthallen för histori-
ens andra möte lagen 
emellan. 
 

 

Vår motståndare har sin hemmaarena i Värna-
mos 12-banorshall. 
 

I senaste omgången spelade Forsheda oav-
gjort mot gästande Alingsås där båda lagen 
passerade 7000-vallen. Pasi Granlund slog 976 
och Patrik Olin 948. 
 

För Zorrows del var det långresa till Trelleborg 
och Malmö. Det blev dubbla förluster men vi var 
länge med i matchen i Malmö och gjorde trots 
förlusterna två hyfsade insatser. 
Jensa toppade i Trelleborg med 857 och Danne 
Johansson i Malmö med 879. I Malmö slog 
även Göteborgsräven Snucke till med 875. 
 

Senast lagen möttes inbördes i Värnamo så 
vann Forsheda komfortabelt med 16-4 på 
lagsiffrorna 7109-6443. Totte toppade då i Zor-
row med 901. 
 

Forsheda BK är en klubb som varit med länge 
och namnet till trots så har man varit bofasta 
inom Värnamobowlingen sedan starten. 
 

Klubben bildades 1962 och började med serie-
spel säsongen 1964-65. 
 

Idag är man 31 herrar och 7 damer i klubben 
som har fyra lag i seriespelet. Förutom dagens 
allsvenska lag har man ett farmarlag i division 1 
och två reservlag i division 5 och division 6. 



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

 

Stefan ”steffe” Lagfalk (39) 
Daniel ”danne” Johansson (33) 

 

Jens ”jensa” Nordberg (21) 
Johan ”sunken” Sundqvist (33) 

 

Mikael ”micke” Öhrling (29) 
Patrik ”putte” Sundqvist (30) 

 

Kenth ”lövet” Lövgren (50) 

Siffran inom parentes är spelarens ålder 

Laguppställning 

 

Niklas Mårtensson  (39) 
Robert Carlsson (42) 

Hans-Ingemar Jansson  (49) 
Kent Karlsson (39)  

Bengt Lindström (49) 
Lars Johansson (39) 

Daniel Olin  (33)  
Pasi Granlund (30) 

Niklas Pettersson  (22) 

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.   

Forsheda 
BK 

Lördagens profil i Zorrow Club heter 
Daniel ”Danne” Johansson.  
 

Danne började sin bowlingkarriär i Zorrow 
som junior, gick sedan vidare till andra 
klubbar men kom sedan tillbaka igen. 
 - Vem vill man spela med när det ska av-
göras i sista rutan? Vem vill man inte spela 
mot när det ska avgöras i sista rutan? 
Danne Johansson förstås! Förmodligen 
finns det ingen som har vunnit så många 
poäng till Zorrow i slutrutan. 
Kom till Zorrow till säsongen 2005/2006 
från Club Brasken. Debuten gjordes 
hemma mot SF 04 och premiärresultatet 
skrevs till 782 med 
härliga 247 i första 
serien. Har sedan 
dess varit bofast i A-
laget med sitt  kraft-
fulla slag. Högsta 
slagningen hittills 
kom redan första 
säsongen med 934 i 
Eurobowl. Har ytter-
ligare 3 slagningar 
över 900. Gör sällan 
en dålig match. DJ som ungälg 


