
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 distribu-
era post samt att frakta paket, mat 
och material är andra. 
Dessutom driver StångåBuss en stor, 
modern och lättillgänglig biltvätt.   

www.sbuss.se 
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! 
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DAGENS MATCH 
I ALLSVENSKAN 

Hjärtligt välkomna ska ni alla vara 
till Zorrow Clubs första allsvenska 
hemmamatch i bowling.  
 

Vi har idag äran att få hälsa gästande 
Team Clan från Nässjö välkomna till da-

gens match. 
Det är förstås en förhoppning 
att vi ska kunna göra lite 
bättre ifrån oss den här 
gången jämfört med premiä-
ren så det kan bli en kamp 
värd namnet.  

 

Clan är dock inga nya allsvenskor som vi 
utan vann sin Sydallsvenska grupp förra 
året med 15 segrar, 2 oavgjorda och 5 för-
luster. I elitseriekvalet vann man först mot 
Brio för att sedan åka ut mot Stureby. 
Stureby gick senare till elitserien. 
 

I premiärlaget hade Clan fem man i 18-19-
årsåldern, en som var 14 och tre gubbs i 
40-årsåldern. En mixed av ungt och ruti-
nerat kan man anta.  
Till dagens match fyller man på med den 
välkände f.d. östgöten Peter Hellström. 

LAGUPPSTÄLLNING 

Stefan ”Steffe” Lagfalk (39) 

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 

 

Anton Olsson (17) 

Anton Persson (18) 

Marcus Henriksson (18) 

Pontus Andersson (14) 
Janne Larsen (43) 

Jörgen Andersson (39) 

Peter Hellström (35) 

Jesper Larsen (18) 
Filip Jansson (18) 

Siffran inom parentes är spelarens ålder 

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 



Andra sponsorer 

Dagens matchvärd 

www.zorrow.se 

Zorrows F-lag 

Kontakt 
Michael Håkansson <> info@zorrow.se 

013-295257, 0701-912042 
 

För Restaurangchansen även: 
Anders Andersson, 0705-354443 
Anders.x.andersson@bredband.net 
Thomas Wrang, 0707-956417 

Tabeller 

Lördag 11 sept kl 9 
Zorrow F2 - Ten Pin, Motala 

———— 

Lördag 11 sept kl 13.20 
Zorrow F - Peking, Norrköping 

Div 3 Södra Svealand  
Lag S V O F TOTAL D P 

….och så gick det förra helgen 
Clan vann förra helgen ohotade i hemmahallen 
mot IFK Borås med 15-5 och siffror över pari. 
 

Vi i Zorrow hade en tuff öppning på serien före-
gående helg där vi mötte BK 59:an i Hässle-
holm och inte nådde upp i tillräcklig spelstan-
dard och sedan elitsatsande Olofström som slog 
klubbrekord. Vi lyckades inte hitta konsten att 
få strikeföljder i Olofström. Vi fick nior o hem-
malaget strikeade vilket gjorde oss chanslösa.  


