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DAGENS MATCH 
I BOWLINGALLSVENSKAN 

VARMT VÄLKOMNA till dagens 
lördagsmatch i allsvenskan. 

Denna lördag hälsar vi 
Örgryte IS från Göte-
borg välkomna till 
Sporthallen för histori-
ens första möte lagen 
emellan. 
 

 

Vår motståndare har sin hemmaarena i Strike & Co 
Göteborg, en hall med 27 banor.  
 
I senaste omgången tog ÖIS hem dubbla skalper på 
bortaplan och Zorrow tog en pinne hemma. 
I Zorrow snuddade Danne Johansson och Micke 
Öhrling på 900-vallen i matchen mot June. 
I ÖIS slog Daniel Ronnby 1003 mot ”Z-Klazzes” WIK 
och mot Alingsås toppade Lars Lundahl med 952. 
 

Under 90-talet var ÖIS ett etablerat lag i Elitserien 
med flera namnkunniga spelare i laget, för att nämna 
några: Göran Bergendorff, Patrik Boman, Ulf Bolleby, 
Tomas Leandersson, Ulf Hämnäs och Mats Karlsson. 
Mats som för övrigt kom till ÖIS säsongen 1988/1989 
efter att ha spelat på PBA-touren med fina framgång-
ar under 80-talet.  
 

En av initiativtagarna till bildningen av Örgryte IS 
var Wilhelm Friberg, en man som ville hjälpa ungdo-
mar bort från gatorna och slå hål på sin sysslolöshet. 
Wilhelm bodde och arbetade i stadsdelen Örgryte 
(Göteborg) och kom under hösten 1887 att göra verk-
lighet av sin dröm. Tillsammans med sin kamrat Wal-
frid Silow började han röja i en oanvänd trädgård de 
fått hyra av konsul Kjellberg. De hade bestämt sig för 
att anlägga en skridskobana vilket blev grunden för 
idrottsplatsen ”Balders Hage”. 
Det kom att dröja till 1918 innan Evald Ahlberg tog 
initiativet till att bilda en kägelavdelning inom ÖIS. 
Han lyckades fånga intresset hos några öisare och 
den 2:a december 1918 kallades det till möte i ÖIS 
dåvarande klubblokal vid ”Hantverksföreningens 
hus”. Det beslutades vid sittande möte att bilda Ör-
gryte Idrottssällskaps Kägelavdelning, ett namn som 
senare kom att ändras till Örgryte Idrottssällskaps 
Bowlingsektion. 



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) 
Christian ”snucke” Carlsson (50) 

 

Anton ”anton” Kurrkio-Fors (21) 

Siffran inom parentes är spelarens ålder 

Laguppställning 

 

Niklas Högberg  (30) 
Lars Lundahl  (29) 

Oskar Sjöstedt  (24) 
Daniel Ronnby (28)  

Andreas Wester  (24) 
Kristoffer Johansson (22) 

Martin Fredriksson  (39)  
Tomas Malmberg (29) 

Per Tengberg  (47) 

Zorrows F-lag 
Lördag 27 nov kl 11.40 

Zorrow F - Kasi F 
—————- 

Söndag 28 nov kl 10.00 
Zorrow F2 - Sunny 

Dagens matchvärd 

Dagens matchvärd Stångåbuss 
har sin bas på Garnisonsomr. A1  
i Linköping. 
Vad gör StångåBuss? 
 

Persontransporter som färdtjänst, lin-
jetrafik, busscharter och skolskjutsar 
är några av StångåBuss expertområ-
den. Att hämta, frankera och distribue-
ra post samt att frakta paket, mat och 
material är andra. 
Dessutom driver StångåBuss en stor, 
modern och lättillgänglig biltvätt.   


