
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.birgersbygg.se 

Tjänster  
Birgers Bygg erbjuder tjänster inom 
flera olika områden. Trähusbyggnation 
(25 år i branschen), snickerier, renove-
ringar inomhus: t ex kök och badrum, 
utomhus: t ex altaner, uteplatser, lust-
hus.  
 

Renoveringar 
Vi värnar om gammal stil och har gedi-
gen erfarenhet av att renovera och 
återställa gamla hem. 
Vaktmästartjänster 
Vi utför även allt inom vaktmästeri-
tjänster såsom fastighetsskötsel, snick-
erier, gräsklippning och snöskottning. 
Hos Birgers Bygg får ni heltäckande 
service. 

ALLSVENSK 
BOWLING 

 
ZORROW CLUB 

möter 
PERGAMON F 

GÖTEBORG 
 

Lördag 
18 sept 
kl 16 

 
Linköpings 
Sporthall 

Dagens matchvärd 



LAGUPPSTÄLLNING 

Totte ”Totte” Togö (34) 

Mikael ”Micke” Öhrling (29) 
 

Michael ”Dojjan” Håkansson (49) 
Daniel ”Danne” Johansson (33) 

 

Patrik ”Putte” Sundqvist (30) 

Jens ”Jensa” Nordberg (21) 
 

Anton ”Anton” Kurkkio Fors (21) 

Emil ”Pemil” Eklund (19) 
 

Johan ”Sunken” Sundqvist (32) 

Zorrow Club 

Siffran inom parentes är spelarens ålder 

Inge Johansson (38) 
Jesper Lundberg (17) 
 

Robby Karlsson (28) 
Bengt Gustafson (47) 
 

Andreas Norgren(29) 
 

Kim Bolleby (19) 
Simon Kotton (12) 
 

Johnny Magnusson(37) 
Marcus Nyberg (33) 
 

Coach:  
Janne Wronkow (56) 

DAGENS MATCH 
I ALLSVENSKAN 

Välkomna till dagens sena lör-
dagsmatch i Allsvenskan. 
 

Det lag vi denna eftermiddag får hälsa väl-
komna till Linköping är F-laget ur sveriges 
bästa bowlingklubb, Team Pergamon från 
Göteborg.  

Vårt spel har hittills gått lite 
på kryckor och vi har mycket 
mer kunskap att visa upp än 
det vi gjort hittills. Naturligt-
vis är det en förhoppning att 
vi ska få visa att vi kan mer, 
denna lördagseftermiddag. 

 

Pergamon har i många år varit Sveriges 
bästa bowlingklubb. Även om man senast 
missade sm-guldet så stod man överst på 
pallen 2003-2009. Ingen klubb har gjort 
den bedriften tidigare i vår bowlinghistoria. 
 

Nu ska vi inte möta a-laget utan f-laget 
men även dom brukar lyckas bra och hålla 
till i toppen av allsvenskan.  
En av de som spelat båda de inledande 
hemmamatcherna i Pergamon är 37-årige 
Johnny Magnusson som senast slog 885. 

Zorrows historiska lag, det första all-
svenska laget.  

”Kända från allsvenskan” 

Jens Nordberg, Emil Eklund, Johan Sundqvist, Patrik 
Sundqvist, Daniel Johansson, Mikael Öhrling, 
Christian Carlsson, Stefan Lagfalk, Anton Kurkkio 
Fors. 



Andra sponsorer 

Dagens matchvärd 

www.zorrow.se 

SÖREN ÖHRLING 

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

www. 
birgersbygg.se 

Zorrows F-lag 

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 

Tabeller 

Lördag 18 sept kl 12.40 
Zorrow F2 - BK Ettan/Brasken F 

———— 

Lördag 18 sept kl 10.00 o 13.20 
Mjölby F o Ten Pin - Zorrow F  


