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Tjänster  
Birgers Bygg erbju-
der tjänster inom 
flera olika områden. 
Trähusbyggnation (25 år i branschen), 
snickerier, renoveringar inomhus: t ex 
kök och badrum, utomhus: t ex altaner, 
uteplatser, lusthus.  
 

Renoveringar 
Vi värnar om gammal stil och har gedi-
gen erfarenhet av att renovera och åter-
ställa gamla hem. 
Vaktmästartjänster 
Vi utför även allt inom vaktmästeritjäns-
ter såsom fastighetsskötsel, snickerier, 
gräsklippning och snöskottning. Hos Bir-
gers Bygg får ni heltäckande service. 
 

Bittes Bud 
Inom Birgers Bygg AB finns även en 
budbilsavdelning som utför allt inom 
transport och bud. Vi har självklart till-
stånd för yrkesmässig trafik. 



DAGENS MATCH 
I BOWLINGALLSVENSKAN 

VARMT VÄLKOMNA till dagens 
lördagsmatch i allsvenskan. 

 

Denna lördag hälsar vi BK 
June från Jönköping väl-
komna till Sporthallen för 
årets andra möte lagen 
emellan. 
 
 

Vår motståndare har sin hemmaarena i Jönköpings-
hallen Bowling Arena, en hall med tio år på nacken 
och 20 banor.  
Senast lagen möttes vann June i hemmahallen gans-
ka klart och varje lag hade en 900-spelare. Det var 
Totte Togö i Zorrow och Jonny Aulander i June. 
 
BK June bildades den 4 april 1940 som Jönköpings 
andra bowlingklubb. Det var 17 spelare som bröt sig 
ur JBS och blev Idrottshusets andra klubb. 
 
June som har haft många framgångar genom åren 
fick bland annat den första DM-mästaren i Småland i 
form av Nils Sjögren. Nils vann även 2-manna till-
sammans med Tor. Denna första DM-tävling spelades 
i Jönköping i början av 40-talet. I slutet av 50-talet 
vann June det slutspel som alla gruppsegrare spelade 
varje år. Detta slutspel spelades i Örebro då man 
alltså vann.  
 
Senast hade June bortasväng i Trelleborg och Malmö 
i årets allsvenska. Det blev storförlust mot Borgen 
och knapp förlust mot Malmoe. Bäst mot Malmoe var 
Jonny Aulander med 932.  

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 20 nov kl 10 + 11.40 
Euro bowl: BK Peking - Zorrow F 
Euro Bowl: Bers BC - Zorrow F 

—————- 
 

Söndag 21 nov kl 13.20 
Zorrow F2 - IFK Linköping 

 

Stefan ”steffe” Lagfalk (39) 

Totte ”totte” Togö (34) 
 

Michael ”dojjan” Håkansson (49) 

Daniel ”danne” Johansson (33) 
 

Patrik ”putte” Sundqvist (30) 
Jens ”jensa” Nordberg (21) 

 

Mikael ”micke” Öhrling (29) 
Kenth ”lövet” Löfgren (50) 

 

Anton ”anton” Kurkkio-Fors (21) 

Siffran inom parentes är spelarens ålder 

Laguppställning 

 

Jon Pettersson  (25) 
Johan Lantz  (26) 
Mikael Jäine  (27) 

Jonny Aulander  (35)  
Martin Helgegren  (28) 
Fredrik Nyberg  (35) 

Daniel Gustafsson  (24)  
Makis Manthos  (35) 

Jonas Berglund  (45) 

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 Patrik 
”putte” Sundqvist. Alltid glad och positiv. 
 

Han är född i Stockholm men uppväxt i Flen där han började 
sin bowlingkarriär. 
I Zorrow dök Putte upp som gubben i lådan någon gång hös-
ten 2006. Han hade tidigare spelat i Flen men flyttat till Linkö-
ping och lagt av.  
Efter att ha vilat sig i form i runt ett halvt decennie var han åter 
sugen på bowling och klubbvalet föll givetvis på härliga Zorrow 
Club. Den ständigt leende Putte blev direkt bofast i A-laget och 
nådde redan första säsongen 197 i snitt med sitt eleganta 
slag. Föll tillbaka lite säsongen 2007/2008 men förbättrade sig 
något under säsongen 2008/2009 och var med att spela upp 
Zorrow till div. 1 igen.  
Under förra säsongen var han en av de tongivande i laget när 
den historiska platsen till allsvenskan bärgades. Trea i snittli-
gan på 208 och nådde sin första 900-slagning i Zorrowtröjan 
091017 i hemmamötet mot Pliggen. 901 blev det då och sam-
manlagt blev det ytterligare 3 gånger över 900. Han är dock 
fortfarande steget efter brorsan Johan  i personliga rekordet på 
fyra serier! 
Har precis som övriga laget inlett denna säsong lite tveksamt 
men har sett vass ut på träningen så det är bara en tidsfråga 
innan det lossnar.  
Redan idag mot June?.....och sen åker han hem och planerar 
renoveringen av det nya huset. Det måste ju va fint när Zorrow 
kommer på invigningen! :) 

Andra partners 

www.zorrow.se 

SÖREN ÖHRLING 


