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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.  

Sydallsvenskan 
Lag S V O F D P 

Grupp B   

Forsheda BK 6 5 0 1 29 10 
Team Clan 7 3 1 3 19 7 
BK June 6 3 1 2 12 7 
Vimmerby BK 7 3 0 4 2 6 
IFK Norrköping BF 7 2 1 4 -26 5 
Zorrow Club 7 2 0 5 -62 4 



DAGENS MATCH 
I BOWLINGALLSVENSKAN 

Välkomna till dagens 
förmiddagsmatch i Allsvenskan. 

 

Dagens match är årets 
första Allsvenska Östgöta-
derby. Vi får hälsa IFK 
Norrköping välkomna till 
dagens drabbning. 
 

Senast kom vårt gamla vägvinnande 
spel tillbaka, kämpaspelet och det gav 
resultat via en härlig spurt och därmed vår 
andra allsvenska seger.  
 

Vår motståndare med hemmahall i Euro-
Bowl har vunnit mot samma lag som oss 
och dessutom spelat oavgjort mot Clan 
och är en pinne före oss. 
 

Gästande IFK Norrköping var en gång i tiden i 
centrum för Zorrow Club. Det var när Folkets Hus i 
Norrköping på 70-talet fylldes av Zorrowiter som he-
jade på IFK Norrköping. Dom spelade mot Origo och 
vi hade spelat färdigt våra matcher för året och ledde 
serien före Origo med två poäng. På den tiden räkna-
des snitt som skilje vid lika poäng och Origo fick inte 
slå över 6300. Dom pallade inte för den ökända Zor-
rowklacken och landade på dryga 6100 och Zorrow  
tog hem sin första serieseger. Det där var historia. 
 

Senare gick Kaggenpojkarna in i IFK Norrköping och 
sedan har klubben utvecklats till en allsvensk klubb 
som är den klubb vi idag ska möta. 
 

Den 3 januari 1931 stod följande att läsa i NT: 
”På en plats i vår stad, där för några år sedan 
kanske munkarnas entoniga mässor och fromma bö-
ner ljödo under valven och där sedan under decen-
nier den franska druvas ädla safter varit lagrade, 
komma inom kort bowlingkloten att rulla och unga 
och gamla Norrköpingsbor söka kroppsrörelser och 
vederkvickelse i en sport, som kan sägas vara en i 
Amerika moderniserad form av det gamla hederliga 
svenska kägelspelet. 
Med andra ord: Norrköping får inom kort sina första 
bowlingbanor, inrymda i den gamla minnesrika Tes-
dorpfska gården vid Gamla torget.” 
 

Den 31 mars 1931 bildades så IFK Norrköping 

Zorrows F-lag 
Lördag 23 okt kl 12:00 

Ettan Brasken F - Zorrow F 
—————- 

 

Söndag 24 okt kl 11:40 
Zorrow F2 - Vallonen F2 

Totte ”totte” Togö (34) 
Mikael ”micke” Öhrling (29) 

 

Jens ”jensa” Nordberg (21) 
Daniel ”danne” Johansson (33) 

 

Michael ”dojjan” Håkansson (49) 
Ralph ”snyggingen” Wester(42) 

 

Emil ”pemil” Eklund (19) 
Stefan ”steffe” Lagfalk (39) 

 

Patrik ”putte” Sundqvist (30) 

Siffran inom parentes är spelarens ålder 

Laguppställning 

Rickard Andersson (24) 
Martin Johansson (39) 

Jens Persson (21) 
Marcus Eriksson (27) 
Jonathan Zareba (31) 
Mathias Landqvist (32) 

Jimmy Vall (39) 
Andreas Andersson (30) 

John Vall (26) 

VAD ÄR 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 baksidan 



Lördagsmorgonens profil i Zorrow Club heter 
Totte Togö. Han är en mästare för han vann KM 
2010 i Visby i hård kamp med Snucke. 
 

Han är den största nyckeln till att vi kunde ta det avgö-
rande steget upp i både div 1 och Allsvenskan, en hi-
storisk milstolpe i klubben.  
Förra året snittade han dryga 220, var bäst i kvalet och 
hade dom högsta resultaten individuellt. Han slog 
också drömserien 300. 
Han är inte bara duktig själv utan jobbar för hela laget 
och påverkar övriga att nå en bit längre. En underbar 
lagspelare. 
 

Han representerade Zorrow med den äran när han 
vann DBS Open i Borlänge och Gästabudsslaget i 
Nyköping. Han inte bara vann utan rosades av arrangö-
rerna som njöt av hans spel och positiva uppträdande. 
En fantastisk representant för klubben. 
 

I klubben rekordlista satte han dit sitt namn på rekord 
efter rekord och dominerar även där nu. 
 

Vilket banunderlag det än är så är det ofta Totte som är 
i täten i laget och han har redan noterat två 900-ingar. 
”En fantastisk kamrat och underhållande spelare” 

TOTTE, 
en  
mästare 

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 

Andra sponsorer 

www.zorrow.se 

SÖREN ÖHRLING 


