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Team Lerum 

 

Lördag 16 oktober 
kl 12:00 

 

Linköpings 
Sporthall 

 Dagens matchvärd 

Företaget kan erbjuda mer än bara transporter 
genom att stå för helhetslösningar inom transport, 
entreprenad och avfallshantering 

Dagens matchvärd 

Zupporter 
Stöd gärna Zorrow och DIG SJÄLV ge-
nom att köpa häftet restaurangchansen. 
Med häftet för 200:- äter man 2 till kost-
naden för 1 ett helt år framöver.  
Stöd gärna Zorrow genom att vara med i 
Zupporterlotteriet. Du väljer ditt favorit-
dubbelnummer 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! 

www.ostgotafrakt.se 

Välkommen till Östgötafrakt AB 
 

Östgötafrakt är företaget som kan er-
bjuda mer än bara transporter genom 
att stå för helhetslösningar inom trans-
port, entreprenad och avfallshantering. 
Vi tillhandahåller allt från schaktarbeten 
till slingtrafik och kan hjälpa dig med 
både enkla transporter samt agera un-
derentreprenör. Med vår breda maskin- 
och fordonspark kan Östgötafrakt vara 
lösningen på ditt specifika logistikbehov.  

För våra kunder utför bl.a. vi enhetslaster, parti-
laster, specialtransporter och regionala slingbils-
trafiker och budtransporter. Vi är starka på trans-
porter inom bl a spannmål, industri, stål och livs-
medelstransporter. 



DAGENS MATCH 
I BOWLINGALLSVENSKAN 

Välkomna till dagens lunch-
match i Allsvenskan. 

 

Laget vi denna lördags-
lunch får hälsa välkomna 
till Linköping är Team Le-
rum BC från just Lerum.  
 
 

Vårt spel och respekt för allsvenskan för-
bättras sakta men säkert och vi får lite 
mer rutin för varje match vi spelar. Spelet 
får väl anses hyfsat senast även om vi inte 
räckte till i Småland trots Tottes dubbla 
900-slagningar. Snyggt Totte! 
 

Gästande Lerum är ung då den bildades 2009 ge-
nom en sammanslagning av BK Solkatten och Lerums 
BS. 
Förra säsongen gjorde dom som Zorrow och vann div 
1. Dock i en hård kamp i toppen där det bara skiljde 
en poäng till tvåan efter 16 segrar och 6 förluster. 
Utöver laget vi ska möta har man två F-lag, ett dam-
lag och ett reservlag. 
I år har det blivit två hemmasegrar och tre förluster 
varav två är en bortaresa. 
Senast storsegrade man mot BK Wik med förre Zor-
rowiten Andreas Klasson. 
I Lerum toppade då Anders Holmqvist på 1030 efter 
en start på 297 och avslutning på 300. 

Kontakt 
Michael Håkansson <> info@zorrow.se 

013-29 52 57,   0727-41 51 77 
 

För Restaurangchansen även: 
Anders Andersson, 0705-354443 

Anders.x.andersson@bredband.net 
Thomas Wrang, 0707-956417 

Lördagens profil i Zorrow Club heter 
Christian ”Snucke” Carlsson. Han är inte 
med i laget idag. Istället gratulerar vi på 50års-
dagen. 
 

Snucke är den ende som passerat 1000-vallen i 
vårt A-lag och den som haft flest 900-matcher och 
har i många år haft en hög lägstanivå.  
 

När han bodde i Linköping så ställde han alltid upp. 
När vi efter ett år utan serielag startade om med 
nästan bara ungdomar så åkte Snucke runt utan 
tvekan och deltog trots att han visste att vi match 
efter match skulle få stryk med mellan 1000 och 
2000 poäng. Han ställde alltid upp i alla lägen. En 
härlig Zorrowit.  
Nu bor han i Göteborg men åker ofta de 55 milen till 
hemmamatcher och spelar ändå. Vad säger man 
om sådant engagemang. Inte många skulle gjort 
det men dagens 50-åring gör det och vilar från bow-
ling med all rätt denna dag. GRATTIS SNUCKE! 



Zorrows F-lag 
Lördag 16 okt kl 11.40,13.20 

KSK och KAIK F - Zorrow F2  
Söndag 17 sept kl 09.00 o 10.40 
City Club och IFK Lkpg - Zorrow F  

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

 

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

 

Michael ”dojjan” Håkansson (49) 
Anton ”anton” Kurkkio Fors (21) 

 

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

 

Patrik ”putte” Sundqvist (30) 

Zorrow 
Club 

Siffran inom parentes är spelarens ålder 

Laguppställning 

John Andersson (37) 
Anders Axell (32) 
Bengt Magnusson (57) 
Thomas Lantz (45) 
Anders Löfvendahl (36) 

Magnus Johansson (37) 
Anders Holmqvist (41) 
Christer Grahn (51) 
Per Lindgren (30) 
Lagledare: Sonny Jonsson 

Andra sponsorer 

Dagens matchvärd 

www.zorrow.se 

SÖREN ÖHRLING 

Vi servar med 
alla sorters 
transportfordon 
och entrepre-
nadmaskiner, 
levererar grus- berg- och jordmaterial och tillhan-
dahåller tippar. Ditt avfall kör vi till lämpligaste 
återvinningsstation eller tipp. 

På 
EcoCenter 
arbetar vi 
inom tre 
olika om-
råden:  

• Matjordstillverkning  
• Återvinning  
• Berg, grus och jordförbättringspro-
dukter 


