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GÖTEBORG 20 APRIL – 1 JUNI

I GÖTEBORGSKLUBBARNA
VÄXER KAMRATSKAPET

sidorna 22-31

KLART FÖR SM
Banorna är polerade, lottningen klar, 
arrangerade klubbar laddade. Nu kör vi.
Välkomna till SM på Strike & Co i Göteborg.

sidorna 8-11

Bowlingklubbarna
i Göteborg
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Välkommen till en matälskande livsmedelsgrossist nära dig! Sedan starten är 
vår idé att vara en ledande grossist för uteätarmarknaden, och att alltid vara 
nära kunden. 

Därför finns vi idag på 20 orter runt om i Sverige med lager och distribution. 
Från Malmö i söder till Gällivare i norr, rikstäckande och med marknadens 
bästa varumärken. Samtidigt har vi en stark lokal prägel i vårt erbjudande 
och engagemang. 

Svensk Cater har tillsammans med Svenska Bowlinghallars riksorganisation 
kommit överens om ett samarbetsavtal som ger mycket förmånliga villkor.

Svensk Cater - Din lokala matgrossist!

Matkärlek 
sedan 1965

Alla våra grossistkontor är 
ISO 14001 - certifierade!

www.svenskcater.se

Våra 20 kontor
GÄLLIVARE - LULEÅ - SKELLEFTEÅ 

ÖSTERSUND - ÖRNSKÖLDSVIK 
SUNDSVALL - SÖDERHAMN 

GÄVLE - BORLÄNGE - KARLSTAD 
VÄSTERÅS - STOCKHOLM 

ÖREBRO - UDDEVALLA 
LINKÖPING - GÖTEBORG - VISBY

KALMAR - ÄNGELHOLM -  MALMÖ



BOWLING-SM • göteborg 2014 3

älkomna, alla SM-bowlare!
Vi på Strike & Co är naturligtvis oerhört 

stolta över att få arrangera de här SM-tävlingar-
na, som avgörs för tredje gången.

Skövde och Eskilstuna som haft hand om det 
tidigare har gjort ett fantastiskt arbete, vår ambi-
tion är givetvis att vara ännu ett snäpp vassare.

Jag driver hallen här, som för övrigt ligger på 
genuin och historisk göteborgsmark. Många hål-
ler stadsdelar som Gamlestaden och Majorna för 
det riktiga Göteborg. Vi har varit här i tio år och 
har över 4 200 kvadrameter att röra oss på. Som 
granne har vi Bingolottostudion och genom åren 
har många profiler och artister korsat våra vägar.

Under åren 1975–2004 drev jag även det väl-
kändaValhalla, där vi bland annat arrangerade 
SM, Nordiska Mästerskap och en rad internatio-
nella turneringar.

ånga frågar om jag inte saknar verksam-
heten mitt i stan.

Sanningen är väl den att det i dag inte är över-
komligt att hyra över 4 000 kvadratmeter mitt i 
smeten.

Dessutom ligger faktiskt Strike & Co bara en 
halvtimmes promenad bort. Ni som kommer hit 
för att delta ska självklart ta vara på möjligheten 
att upptäcka ett vårystert Göteborg.

Kanske gå på Liseberg.
Ta en kanaltur med Paddan.

Se det blomma i Botaniska Trädgården, där 
de yngre förmågorna dessutom kan passa på att 
hälsa på i Alfons Åbergs nya hus.

Vill man ta en längre utflykt rekommenderar 
jag norra eller södra Skärgården. I den sena-
re kan ni åka direkt till vår berömda Brännö 
Brygga.

år stad har också ett mycket stort utbud av 
restauranger med smaker som passar alla.

Vill passa på att puffa för vår egen välsmak-
ande bufférestaurang, där alla SM-deltagare 
kommer att få specialarbjudande.

Med snart 40 år i den här branschen har jag 
givetvis skaffat mig oerhört många vänner och 
bekanta runt om i bowling-Sverige. 

Jag ser fram emot att få träffa en del av dem i 
vår.

vslutningsvis ett stort tack till de göteborgs-
klubbar som gör det möjligt för oss att 

arrangera en sådan här stor tävling, där vi räknar 
med drygt 1 000 deltagare totalt.

Öis, Solängen, Joker, Rinto, Astoria och Ster-
ling spelar en betydande roll för SM 2014.

Välkomna till Strike & Co.

HANS JOHANSSON
Ägare, Strike & Co
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Örgryte ....................26
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EN ANNAN SIDA AV

GÖTEBORG

Bild: Beatrice Törnros/goteborg.com
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Har du tänkt hinna med annat än bowling under tiden du ändå är i Sveriges 
trevligaste stad? Det finns massor att hitta på i Göteborg, oavsett intressen. 

Vi har listat massor av händelser i Göteborg under våren. Håll tillgodo!

Tinget i sig ..............................................................................................Medicinhistoriska museet 
Jordlingar - en barnutställning ................................................................. Världskulturmuseet
Made in America A tribute to American music ..............................Cabaret Lorensberg
Familjen Addams ........................................................................................... Lorensbergsteatern
Söndagsöppet på Göteborgs Remfabrik ..........................................Göteborgs Remfabrik
Margarita Sundays ...............................................................................................................Pustervik
Guidad slottsvisning på Gunnebo slott ...........................Gunnebo Slott och Trädgårdar
Hembygd - någonstans i Sverige .................................................... Mölndals stadsmuseum
Africa is a Great Country ............................................................................ Världskulturmuseet
Helgworkshops för unga 12-26 år ........................................................Röda Sten konsthall
Improvisationsteater och teatersport med Rattle ........................................... Folkteatern
Hjärnan - Årets smartaste utställning ...................................................................Universeum
Rock of Ages ................................................................................................................................. Rondo
Teve .............................................................................................................................Redbergsteatern
#Revyn .......................................................................................................................Lisebergsteatern
Afterwork-impro ....................................................................................................Redbergsteatern
Stjärnhimmelsvisning ........................................................................ Slottsskogsobservatoriet
National Geographic Live - en serie föreläsningar
...................................................................................................Svenska Mässans Kongresshallen
House of Opposites - Merete Lassen & Mimmi Andersson ......Röda Sten konsthall
Orfeus och Eurydike ..........................................................................................Göteborgs Operan
Barnvandring pÅ Gunnebo slott - Pigor och drängar sökes!
...........................................................................................................Gunnebo Slott och Trädgårdar
I huvudet på professor Tidvill - en historisk skrattfest! .......................Redbergsteatern
Lördagsverkstan på Röda Sten Konsthall ..........................................Röda Sten konsthall
Adrian Paci ........................................................................................................ Röda Sten konsthall
Blåvingar ............................................................................................................................... Folkteatern
Bananhuset / Exil - 2*Monolog .................................................................... Angereds Teater
Göteborg från ovan ............................................................................ Göteborgs stadsmuseum
Fashion Figures Faces ........................................................................................Röhsska muséet
Sparvel - teater efter Barbro Lindgren ...............................................................Hagateatern
Stand Up med Anonyma Humorister på Folkteatern...................................... Folkteatern
Alla har fel! ....................................................................................................................Teater Kattma
Spirit - Dansprogram av Sidi Larbi Cherkaoui och Saburo Teshigawara
..................................................................................................................................... GöteborgsOperan
Belongings by Morgan Lloyd Malcolm ..GEST ñ Gothenburg English Studio Theatre
Statsminister Özz Nöjen .........................................................................................................Draken
Dödsdansen med Peter Harryson och Åsa-Lena Hjelm
........................................................................................................... Göteborgs Dramatiska Teater
Cirkus Cirkör - Knitting Peace ............................................................................... Stora Teatern
Hardcore Superstar (S).................................................................................................... Trädgår’n
Partibrejkers (Belgrad) ............................................................................................ Musikens Hus
Welle: Erdball ...................................................................................................................... Brewhouse
La BohÈme - Live från Metropolitan .................................................................. Biografen Roy
Judinnan ................................................................................................................Göteborgs Operan
Kodjo Akolor – I-landsproblem ............................................................................................Draken
Karlakarlar – Hellmans Drengar ........................................................... Lorensbergsteatern
Radikal vänskap - PotatoPotato ........................................................................... Stora Teatern

I remember ......................................................................................................................... Folkteatern
Bassekou Kouyate & Ngoni Ba (Mali) ............................................................... Stora Teatern
Magnum ..........................................................................................................................Sticky Fingers
En Öl & Whiskymässa ........................................................................................ Svenska Mässan
Fångar en Ängel ..................................................................................................................Kronhuset
Nina Ramsby & Martin Hederos ........................................................................ Stora Teatern
Torsson ........................................................................................................................... Musikens Hus
Straffkolonien.....................................................................................................................Teater UNO
Konstrundan i Majorna ................................................................................ Röda Sten konsthall
Kliniken................................................................................................................................... Folkteatern
Hatebreed + support ...................................................................................................... Brewhouse
Den som har hört mig klaga... ...................................................................................Teater UNO
Kryp ......................................................................................................................................... Folkteatern
DevilDriver + support ................................................................................................Sticky Fingers
Påsklovskurs: Video och animation ........................................................Röda Sten konsthall
Prong + Support Klogr .............................................................................................Sticky Fingers
The Dublin Legends ...................................................................................... Lorensbergsteatern
Cabaret - Malmö Opera ........................................................................................... Stora Teatern
Olympiatravet ..................................................................................................... ≈bytravet i Mölndal
Tough Viking .....................................................................................................................Slottsskogen
Cosi fan tutte - Live frÅn Metropolitan ............................................................. Biografen Roy
Sagofoajén - Morfar Persson får ett paket ............................................ GöteborgsOperan
Examensutställning - Fotografi vid Akademin Valand ....................Röda Sten konsthall
Caravan Of Life - Re:Orient ..................................................................................... Stora Teatern
Familjens frödag pÅ Gunnebo slott .................................Gunnebo Slott och TrädgÅrdar
Nostalgimässan .................................................................................................................... Göteborg
Göteborg Baroques jubileumskonsert i Christinae kyrka ................... Christinae Kyrka
Tarja Turunen ..................................................................................................................... Brewhouse
Göteborgsgirot 2014.................................................................................................................. Ullevi
Edda Magnason .......................................................................................................... Stora Teatern
Retrospelsmässan ................................................................................................ Eriksbergshallen
Romanskonsert på Gunnebo slott....................................Gunnebo Slott och Trädgårdar
Yoga Games ............................................................................................................ Svenska Mässan
Askungen - Live från Metropolitan...................................................................... Biografen Roy
GöteborgsVarvet 2014.....................................................................................Slottsskogsvallen
Gunnebo kammarmusikhelg ...............................................Gunnebo Slott och Trädgårdar
Västkusten Runt ................................................................................................................... Göteborg
Carmencita Rockefeller ................................................................................... GöteborgsOperan
Göteborgsklassikern - Hisingen runt ........................................................................... Göteborg
Aries Spears .................................................................................................... Lorensbergsteatern
Kunglig glans på ÅbyTravet ........................................................................ Åbytravet i Mölndal
West Pride .............................................................................................................................. Göteborg
Göteborg Basketball Festival ........................................................................................... Göteborg
Summerburst 2014 .................................................................................................................... Ullevi

För utförlig information och datum, besök: 
www.goteborg.com/sv/Evenemang/s/Events/resultList.asp

n fakta
DETTA HÄNDER I GÖTEBORG UNDER APRIL-MAJ 2014

Bilder: Dick Gillberg/goteborg.com



LÄTT SOM EN PLÄTT
– SEN FÖLL DEN KARRIÄREN SOM EN KÄGLA

En gång slog man nästan 180! Vid första försö-
ket. Lätt som en plätt.

Andra försöket gick nästan lika bra.
Då inköptes begagnat klot, väska och för stora 

skor. Snacka om inspiration.
Sedan sket det sig. Varför?
Det kan ha varit de för stora dojorna eller så 

var det helt enkelt att man började tänka. Insåg 
hur svårt det var att spela bowling. Efter det 
tänket var det kört. Inte en boll rullade som 
den skulle och rännan var största hindret mot 
framtida framgångar på världsscenen.

Ändå blev det VM ända borta i Singapore. 
EM i Wien, nå’n historia i holländska Hèrtogen-
bousch och en radda SM och elitseriematcher 
runt om i landet.

Så kan det gå om man börjar lira bowling.

Att bowla kräver fokus och goda nerver. 
Och att stänga ute allt annat i en hall som 
sjuder av rörelse och aktivitet.

Frågan är hur enkelt det kan vara i  
Strike & Co i Gamlestan..?

Med så många legendarer framför  
ögonen varje gång man ska slå. 

Ovan de där käglorna, som till varje pris 
ska ner, hänger porträtt på storheter 
som Sven Rydell, Börie Åsberg, Gösta 
Algeskog, Åsa Larsson, Mats Karlsson, 
några av de främsta spelarna som verkat  
i bowling–Sverige.

Klart sådana namn kan frambringa pre-
stationsångest.

GOTT OM 
PROFILER 
PÅ SM-BANORNA

Tänk på fötterna och märket.
Sedan blev det rännan – förstås.
De lirar bättre under SM.
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LÄTT SOM EN PLÄTT
– SEN FÖLL DEN KARRIÄREN SOM EN KÄGLA
Tänk på fötterna och märket.
Sedan blev det rännan – förstås.
De lirar bättre under SM.

Nu var det ju inte nävkänslan som var avgö-
rande, mera fingertoppssnabbheten på skriv-
maskinen (såna fanns förr i tiden). Och nog är 
det enklare och inte minst bekvämare att släpa 
runt på en penna och ett anteckningsblock än en 
massa klot.

Nu skall det bli SM igen. I Strike i Gamlestan. 
En kanonhall, har varit där på barnkalas.

– Morfar, när skall vi spela bowling igen?
Så låter det ganska ofta numera. Med all sä-

kerhet i många familjer. Det här med barnkalas 
och bowling för de små kan mycket väl generera 
spelare för en framtid.

Vilket kommer att behövas, för att ragga 
världsstjärnor på discobowling eller kompis-
bowling under fredags- och lördagskvällar låter 
som en lite vinglig väg.

Men det gäller att vara vaken och samla upp 
de små talangerna omedelbart, det är nämligen 
hård konkurrens mellan idrotterna i de här åld-
rarna. Rent ekonomiskt borde det vara en höjda-
re med bowling jämfört med de dyrare sporter-
na ishockey, tennis, segling och inte minst golf. 
Det är dessutom varmare i en bowlinghall.

Tala om det för föräldrarna.
Vingligt var det också på Praters nöjespark i 

Wien för en massa år sedan när hela landslags- 
truppen lurades upp i ett snabbt pariserhjul och 
chauffören mutades för att köra extra länge. 
Det gjorde han! Truppen klev sedan ur de små 
korgarna på mycket vingliga ben och med något 
irriterade miner.

Detta tilltag är förhoppningsvis preskriberat 
numera.

Snacka om att det är festligt med bowling.
Hur många av dessa lirare vi får se i Gamlestan 

är osäkert, men några kommer säkert att vara 
med.

Det är individuella SM det handlar om. För 
Herr, Dam, Oldgirls, Oldboys och Veterander. 
Med kvalifikation under april och finalspel i 
månadsskiftet maj-juni.

Kollade vilken klass som skulle passa. Ett par 
klasser föll (Dam o Oldgirls) ju direkt. Snart var 
det bara veteraner kvar, men de får ju lira från 65 
års ålder och då blir man ju handikappad ändå.

Det är kul att spela bowling så det får väl bli 
Korpen vid något tillfälle. Eller ett nytt barnka-
las. Om nu den där förbaskade spärren släpper.

 BOLENNART LARSSON
Numera pensionerad bowlingjournalist på GP
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SM-TÄVLINGAR INDIVIDUELLT I ÅLDERSKLASSER
Kvalspel: 20 april–25 maj 2014

Finalspel: 31 maj–1 juni 2014

Spelsätt: I det individuella kvalet spelas 8 serier EU spelsätt. Kvalstarterna spelas på så många 
 banor som motsvarar antalet startande spelpar, dock användes alltid minst fyra banor.
 Lagtävlingarna spelas i samband med det individuella kvalet.

Deltagande: Spelare kan endast delta i en klass utifrån ålder och hcp.

Klassindelning: Herrar A Damer A Veteraner herrar A/B
 Herrar B Damer B Veteraner Damer en klass
 Oldboys A/B Oldgirls en klass 2- och 4-mannalag A/B

 Rikskvalificering över 8 serier, Europeiskt spelsätt (EU) med två spelare per bana.
 B-klasserna för herrar är öppna för spelare med dynamiskt hcp 24 eller högre 
 per den 24/3. B-klasserna för damer är öppna för spelare med dynamiskt 
 hcp 34 eller högre per den 24/3.

 HU 25 – DU 25 Spelare får delta t.o.m det kalenderår då spelaren fyller 24 år 
 H 25 – D 25 Spelare får delta fr.o.m det kalenderår då spelaren fyller 25 år 
 H 35 – D 35 Spelare får delta fr.o.m det kalenderår då spelaren fyller 35 år 
 H 45 – D 45 Spelare får delta fr.o.m det kalenderår då spelaren fyller 45 år 
 Oldboys Spelare får delta fr.o.m det kalenderår då spelaren fyller 55 år 
 Oldgirls Spelare får delta fr.o.m det kalenderår då spelaren fyller 55 år 
 Veteraner H – D Spelare får delta fr.o.m det kalenderår då spelaren fyller 65 år

 Samtliga individuella klasser, förutom Oldgirls- och Dam Veteranklassen, genomförs 
 i klass A och B, med fördelning enligt ovan.

 Lagtävlingarna (2- och 4-mannalag) i resp A-och B mästerskap genomförs i en gemen-
 sam klass oavsett åldersindelning, förutom Damer B som endast spelas i 2-mannalag.

 Som svenskt A- och B-mästerskap i 2- och 4-mannalag räknas uppnådda resultat i riks-
 kvalets 8 serier. Respektive lag skall vara förhandsnominerade och spelarna aktiva i sam-
 ma moderförening.
 Alla medlemmar i ett lag spelar tillsammans i samma start och startar på samma bana 
 (2-manna) respektive samma banpar (4-manna). För att delta i lagtävling i klass B måste 
 samtliga spelare tillhöra klass B, om inte placeras automatiskt laget i klass A.

Inspelning: 10 min inspelning gäller vid kval och finalspel. Banbehandling sker före varje start.

Klotkontroll: Under SM-tävlingarna kan klotkontroll komma att utföras genom stickprov.
 Spelare som deltagit med klot som vid efterkontroll inte kan godkännas, diskvalificeras.
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STARTTIDER
 Söndag 20/4 13.00  Lördag 3/5 10.00 14.00 Torsdag 15/5 18.00 
 Måndag 21/4 10.00 14.00 Söndag 4/5 10.00 14.00 Måndag 19/5 18.00
 Lördag 26/4 10.00 14.00 Måndag 5/5 18.00  Tisdag 20/5 18.00
 Söndag 27/4 10.00 14.00 Lördag 10/5 10.00 14.00 Onsdag 21/5 18.00
 Måndag 28/4 18.00  Måndag 12/5 18.00  Torsdag 22/5 18.00
 Torsdag 1/5 10.00 14.00 Tisdag 13/5 18.00  Lördag 24/5 09.00 13.00 17.00
 Fredag 2/5 13.00  Onsdag 14/5 18.00  Söndag 25/5 09.00 13.00 17.00

 Arrangören förbehåller sig rätten att stryka starttider samt lägga till starttider innan  
 sista kvalstart. Aktuell information om detta kommer att finnas tillgänglig på 
 www.2014.bowlingsm.se

Anmälan: Anmälan sker via www.2014.bowlingsm.se
 Anmälningssidan öppnar 3/3 kl. 19.00.

Gruppbokning: Föreningar som kommer med grupper om minst 15 namngivna spelare, ges möjlighet 
 att förboka platser tre dagar innan anmälningssajten öppnat. Gruppbokningar tas emot 
 på sm2014@strikebowlinggoteborg.se

Förfrågningar: Bengt Gustafson, tel 031-27 26 27, e-post sm2014@strikebowlinggoteborg.se
Information: www.2014.bowlingsm.se 
Startavgifter: Individuellt 650 kr
 Lagtävling 150 kr per 2-manna lag, fri startavgift för 4-manna lag 
 Startavgiften insätts på Svenska Bowlingförbundet Bg 444-1671

Finaler: De 8 högsta resultaten i respektive klass vid rikskvalet är kvalificerade för slutspel.
 Finalspelet spelas från scratch, Europeiskt spelsätt (EU), över 7 serier Round Robin, 
 matchspel där alla möter alla över en serie. 30 poäng vid seger, 15 poäng vid oavgjort 
 och 0 vid förlust. Slagning och bonus adderas efter de 7 serierna och finalen avslutas 
 sedan med en utjämningsserie. I denna utdelas inga bonuspoäng.

 I utjämningsserien placeras spelaren med högst totalpoäng efter 7 serier på samma 
 bana som spelaren med näst högst totalpoäng, trean möter fyran etc. Spelaren med 
 bästa placeringssiffra före utjämningsserien skall ha förmånen att få avsluta denna.

 Svensk mästare blir den som har högst totalpoäng över 8 serier.
 Endast spelare som kvalificerat sig till finalspelet äger rätt att delta i detsamma. 
 Vid förfall skall sparring sättas in.

Resebidrag: För finalist utgår resebidrag med 18,50 kr/mil, som utbetalas i efterskott 
 från 41:a milen efter inlämnad/inskickad reseräkning. Reseräkning som skickas 
 till SvBF skall vara oss tillhanda senast 1 vecka efter sista finaldag.
 Inget logibidrag utgår. 
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SPELPROGRAM SM-FINALER 31 MAJ-1 JUNI
Lördag 31 maj Klass   
Kl.  09.00 H25 H35 H45 
Kl.  13.30 D35 D45  

Söndag 1 juni Klass   
Kl.  09.00 Veteran Herr Veteran Dam Oldgirls Oldboys
Kl.  13.30 HU25 DU25 D25 
    
Prispengar Individuellt 2-mannalag 4-mannalag 
1:a 3 000:- 3 000:- RF-tecken/Medaljer 
2.a 2 000:- 2 000:-  
3:a 1 000:- 1 200:-
4-8:e 650:-   

 HU 25 – DU 25 Spelare får delta t.o.m det kalenderår då spelaren fyller 24 år 
 Samtliga individuella medaljörer erhåller SvBF SM-medaljer i guld, silver och brons. 
 Segrarna i respektive klass erhåller dessutom ett glastorn.

 De 8 bästa herrarna A/B, oavsett klasstillhörighet och de 4 bästa damerna 
 i Veteranklassen från kvalspelet representerar Sverige i den årliga Veteranlandskampen 
 som spelas på Högdalens Bowlingpalatz, Stockholm den 10 juni 2014.

 I 2- och 4-mannalag, klass A utdelas RF-tecken i guld, silver och brons till vinnande 
 förening och spelarna i laget.
 I 2- och 4-mannalag, klass B utdelas SvBF SM medaljer i guld, silver och brons till 
 vinnande förening och spelarna i laget.

PÅ BRINELLGYMNASIET I NÄSSJÖ

Joline Persson-Planefors
LandslagsspelareTelefon 0380-51 88 43, infobrinell@nassjo.se, www.brinellgymnasiet.se

FÖRVERKLIGA DINA AMBITIONERGör som Joline...

Brinellgymnasiet Nässjö

Sm 2014 Göteborg

Oil Pattern Distance: 40 Feet Reverse Brush Drop: 40 Feet Oil Per Board: 40 uL

Forward Oil Total: 15.84 mL Reverse Oil Total: 7.84 mL Volume Oil Total: 23.68 mL

Forward Boards Crossed: 396 Boards Reverse Boards Crossed: 196 Boards Total Boards Crossed: 592 Boards

Conditioner:
Type In or Select

One

TransferType:
Type In or Select

One

Forward

Reverse

Combined
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Många bekanta bowlingprofiler kommer 
att träffas under vårens SM-tävlingarna 
hos Strike i Gamlestan. De kommer i 
sin tur att tas emot av en av de största 
sportprofiler vi haft. Numera handlar 
Bengt Gustafsons idrottsliv om tyngre 
saker.

Lunchen är precis avklarad. Drygt 200 gäster har 
ätit och en del av dem passat på att även rulla 
några klot under sin rast. 

Bengt Gustafson bjuder på kaffe och är nöjd 
med tillströmmningen, som ser ut att ha ökat i 
takt med trängselskatt och en motvilja att därför 
lämna det område många verkar i. 

Dessutom är menyn som presenteras prisvärd. 
Inte minst för den som önskar att slå ner några 

klot efter kaffet. 
– Vi erbjuder mat och en serie för 75 kronor. 

För de med tävlingsinstinkt har vi även något 

som vi kallar för ”Lunchchansen”. De med 
dagens högsta poäng bjuds på käk dan efter. Det 
har blivit väldigt populärt och det behövs inga 
drömserier för att vinna, säger Bengt Gustafson. 

Som, om vi backar bandet till 80-tal, var en  
firad idrottsstjärna fullt i klass med de allra 
största som fanns i vårt avlånga land på den 
tiden. 

Fotbollens Glenn Hysén, ishockeyns Mats 
Näslund, handbollens Magnus Wislander, fri- 
idrottens Lisa Skoglund, skidåkningens Gunde 
Svan, orienteringens Annichen Kringstad, för att 
nämna några blågula hjältar. 

Ett svenskt landslag i volleyboll gick på kort 
tid från ett liv omgivet av blott de allra närmaste 
till att bli en riksangelägenhet. 

Proffs i Italien och Grekland
Ett europamästerskap på hemmaplan 1989 tog 

dem rakt in i miljontals vardagsrum. I Globen 
besegrade Sverige i semifinalen ett i många år 

suveränt och totaldominerande Sovjet och ska-
kade sedan blivande mästarna Italien i en rysare 
till final och inför ett fullsatt arena i Stockholm. 

Den stora hemmastjärnan var född i Möln-
lycke, en lång och blond göteborgare som hade 
ett dödande och avgörande slag som i volley-
bollens terminologi heter spike, som fick den 
respekt och uppmärksamhet han förtjänade. 

– Det var en häftig tid med en uppmärksam-
het i Sverige som sporten inte varit i närheten av 
varken före eller efter. 

Och som gjorde de bästa spelarna ännu hetare 
för de största klubbarna i Europa. Bengt, som 
redan verkat som professionell i Italien under 
många år, erbjöds i slutet av 80-talet ett fett 
kontrakt med grekiska Olympiakos. 

Som slutade i kaos och hemfärd. 
– Jag åkte hem efter fem månader. Ägaren 

visade sig vara kriminell och drog med 320 
miljoner. Tror han senare åkte dit i USA. 

En allvarlig olycka avslutade istället en karriär 

PROFFSET
GICK FRÅN SPIKE TILL STRIKE
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som annars hade många år kvar. En höstdag 
1991 skulle Bengt åka till träningen i det Italien 
han verkade som proffs i under sju år i heta vol-
leybollfästen som Turin, Parma och Treviso. 

En misslyckad manöver från en bil klippte 
vänsterbenet på Gustafson på den motorcykel 
han körde för att enklare ta sig fram i den täta 
vardagstrafiken. 

Fyra brott räknade läkaren in. 
– Där tog mitt liv som professionell slut. 
Även om benbrotten läkte klarade inte ett knä 

av de påfrestningar som rehabträningen innebar. 
– Jag hade haft stora problem med brosk redan 

tidigare och nu gick det helt enkelt inte längre 
trots att jag slet stenhårt för en comeback på 
högsta nivå. 

Från volleyboll till bowling
Det blev ändå en period med beachvolleyboll 

i en mjuk miljö som var betydligt skonsammare 
mot kroppen. 

Han är landets största volleybollprofil genom 
tiderna. Och även hemtam i den bowlingarena 
som arrangerar SM 2014.

Bengt Gustafson arbetar i dag med sälj och 
marknad på Strike & Co i Gamlestaden. Och det 
var ingen tillfällighet att han hamnade där.

– Jag kände Hasse Johansson, som driver Stri-
ke & Co, sedan många år tillbaka då han hade 
hallen i Valhalla, där jag ofta var och spelade. På 
den vägen är det. 

Om en före detta volleybollkung vet vad han 
pratar om i annan miljö? Det kan ni lita på. 

Han påstår själv att kloten rullas mest för skojs 
skull och att det blir lite farmarlagsspel emellan- 
åt. Frågan är hur många hobbylirare som slår 
299..? 

Mycket mer än bara bowlinghall
På övervåningen byter den 4 000 kvadrat-

meter stora lokalen vid Gamlestadens fabriker 
skepnad. 

Här sitter gästerna som kommer för att äta 
lunch. 

Här planeras för en sportbar som kommer att 
visa Premier League, ishockey, stora idrottseve-
nemang på ett antal TV-skärmar. 

Här finns konferensrum i olika storlekar och 
en relaxavdelning med såväl jacuzzi som bastu 
och välfyllt kylskåp. 

– Det är så vill vill uppfattas. Som mer än bara 
en bowlinglokal. Vi kan erbjuda det mesta för 
kompisgäng, möhippor, företagsevent, barnkalas 
eller vad man nu önskar. 

Varje fredag och lördag är det dessutom hip 
discobowling. 

– Här finns enorma möjligheter för att utveck-
la verksamheten, min ambition är naturligtvis 
att bidra till det. Första och främst ska vi dock 
genomföra ett kanonarrangemang med det SM 
vi tilldelats.

Från spike till strike. 

PROFFSET
GICK FRÅN SPIKE TILL STRIKE

n fakta
BENGT GUSTAFSON
Meriter: SM-guld 1982–83, 
1989–90, tvåa i Champions League 
1986, tvåfaldig italiensk cupmästare, 
tvåfaldig europeisk cupvinnarmästare, 
EM-silver 1989, OS-deltagande (Söul) 
1988, utsedd till EM:s bästa spelare 
1989, med i världslaget 1989. 
Landskamper: 233. 
Klubbar som aktiv: Sjövalla (Möln-
lycke), Tapper Progona (Göteborg), 
Robe Di Kappa (Turin (Italien), Santal 
Parma (Italien), Olympiakos (Grekland), 
Kungälv, Sisley Treviso (Italien).



BOWLING-SM • göteborg 20142



BOWLING-SM • göteborg 2014 BOWLING-SM • göteborg 2014 15

Rutinerad är väl det minsta man kan 
kalla Örgrytes Christel Carlsson. I 38 år 
har hon bowlat på elitnivå – meritlistan 
är lång, under SM hoppas hon på ännu 
fler medaljer.

SM-guldet med 8-mannalaget i Kalmar, VM-
silvret i 5-manna i Malaysia samt första och 
hittills enda individuella SM-guldet på hemma-
plan 1998, nämner Christel när
hon ska plocka ut några höjd-
punkter ur karriären.

– När jag vann i Backahallen 
1998 var det första gången min 
son såg mig spela och den 
känslan, att se honom så stolt 
över sin mamma, ja, det glöm-
mer jag aldrig, berättar hon.

Efter det guldet fick hon också 
dra på sig den blågula tröjan första gången 
och hon var landslagsspelare fram till den 26:e 

augusti 2006, när hon spelade EM i Tyskland på 
sin 50-årsdag.

– Sedan var jag förbundskapten för landsla-
get under några år och trappade ner min egen 
karriär.

Jackpot i Las Vegas
Men så kom frågan om hon ville satsa mot 

senior-VM i Las Vegas i fjol.
– Det kändes roligt. Jag har alltid 

haft Mats Wetterberg som tränare, 
vilket jag varit väldigt nöjd med 
och han hjälper mig fortfaran-
de. Men jag ville ha en ny röst i 
VM-satsningen och fick exakt den 
nytändningen jag hoppats på med 
hjälp av Sten-Åke Nilsson. 

Silver individuellt och brons i 
2-manna och i 4-manna, ett riktigt 

imponerande VM-facit. Christel Carlsson har 
fortsatt samarbetet med Sten-Åke och åker till 

Eskilstuna varannan månad för att tränas av 
legendaren.

– Efter VM gjorde jag inte ett vettigt bowling-
slag på flera veckor. Jag tränade så hårt och 
tömde mig fullständigt under mästerskapet. Det 
är först nu jag kan känna att jag nog vill spela 
VM 2015 också. 

Sätter laget i första rummet
När det gäller SM-titlar saknar hon guld i 

3-manna. Och det har gått 16 år sedan hon tog 
hem sitt enda individuella guld.

– Det är ruskigt svårt att vinna ett SM-guld. 
Men alla tävlingar jag spelar siktar jag på att 
vinna. Definitivt.

När bredd-SM avgörs i Strikes lokaler i Gam-
lestaden får vi räkna med att Örgrytes bowling-
drottning nummer 1 är taggad till tusen.

– Det ska bli väldigt skoj. Lagspelet är det jag 
brinner för i dag, det är det som får mig att satsa 
vidare. 

ÖRGRYTES
DROTTNING 
UTE EFTER NYTT GULD

n fakta
CHRISTEL CARLSSON
Född: 1956
Bor: På Tjörn
Familj: En son, två döttrar 
och två barnbarn
Klubb: Örgryte IS
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Christer Petersson kommer till SM som 
regerande världsmästare. Han saknar 
ett individuellt SM-guld.
– Det vore grymt kul att vinna på hem-
maplan, säger han.

Första gången Christer följde med sina äldre 
bröder till bowlinghallen i mitten av 70-talet, 
fick han inte spela. Det fanns helt enkelt inte så 
små skor.

Men några år senare tittade han in på Valhalla, 
fick fart på kloten och samma kväll fick han veta 
att det fanns en ungdomsserie.

– Jag spelade fotboll men var varken speciellt 
bra eller trivdes med att vara ute i regn och kyla. 
När jag började bowla gick det snabbt ganska 
bra och på den vägen är det. Nu har jag varit fast 
de senaste 30 åren, säger Christer.

Han jobbar som truckförare i hamnen, men 

inför VM i fjol tog han mycket semester för att 
göra en rejäl satsning. Robert Andersson tränade 
honom, ett lyckat samarbete, och väl på plats i 
Las Vegas fungerade spelet så bra att Christer 
fick kliva överst på pallen i 4-manna. Totalt blev 
det fyra VM-medaljer. Guldet  
och tre brons.

– VM-guldet rankar jag som 
nummer ett i karriären. Det  
senaste året har gett mig en kick,  
jag vet inte om jag ställer upp på 
nästa VM 2015, men jag ser inget 
slut på bowlingen heller. Jag har 
många år kvar i mig.

Har sexton guld men saknar ett...
Christer ser sig som en av favoriterna under 

SM. Som främsta styrkor framhåller han 
säkerheten i slagen och förmågan att läsa och 

behärska de olika oljeprofilerna. Det har också 
bidragit till de 16 SM-gulden han har hemma i 
den digra prissamlingen.

– Det brukar vara en härlig atmosfär på våra 
nationella mästerskap, det har vi när det är serie-

 spel också. Det är väl det som 
driver en också, sammanhållning-
en. Att vi har roligt tillsammans.
Nu avgörs SM på Strike & Co i
Gamlestaden, Christers hemma-
hall de senaste fem åren.
  – Det är landets största bowling-
hall och jag tror att det blir en 
häftig tävling. Vi i alliansen i 

Göteborg kommer att jobba som funktionärer 
också, det kommer bli hur bra som helst. 

– SM-guld individuellt vore pricken över i:et. 
Även om jag tycker att det roligaste är att tävla 
med laget.

VM-ETTAN
SAKNAR ETT SM-GULD

n fakta
CHRISTER PETERSSON
Född: 1963
Bor: Partille
Familj: Fru och två söner
Klubb: Joker
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VM-ETTAN
SAKNAR ETT SM-GULD Fyll i korsordet och lämna in det i receptionen nästa gång du skall 

spela hos oss på Strike Bowling på Gamlestadsvägen i Göteborg. 
Vi drar rätta lösningar varje dag under perioden 20 april-1 juni 
och delar ut dagsfärska priser efter det att vi får in lösningarna.
Lycka till!

K  RSO
R
D

Namn

...................................................................................................................

Telefonnummer

...................................................................................................................

Nordic Choice Hotels 
är samarbetspartner till 

Bowling-SM i Göteborg. 
Boka ditt uppehälle på 

www.nordicchoicehotels.se 
och uppge bokningskoden 

BOWLINGSM 
för bästa priser.
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Den här dagen handlade inte om mål, 
resultat eller poäng. Utan om något 
betydligt viktigare.

– Det känns jättebra att kunna ställa 
upp för det här, sa den finska EM-spela-
ren Minna Meriluto.

Det var en speciell heldag på Strike & Co i 
Gamlestaden. Visst ville alla besökare slå ner 
så många käglor som möjligt och visst ville de 
specialinbjudna lagen vinna.  Även om det var 
ganska tufft med tanke på att Permagons elit- 
herrar stod för motståndet.

Men det handlade inte i första hand om att slå 
en strike, fixa en spärr eller att segra till varje 

pris. Istället var det en dag tillägnad en god vän 
till Theres Johansson, som gick bort i cancer för 
ett år sedan.

– Robby spelade bowling här i hallen och med 
Pergamon. För att hedra hans minne startade jag 
en fond för att samla in pengar till Barncancer-
fonden. Ifjol anordnade vi en utmaning bland 
landets bowlare och fick in nästan 60 000. 

Flera mästare på banan
2013 var det ett annat evenemang som samla-

de nästan lika mycket pengar.
IFK Göteborg, Gais, Öis, Sävehof och Jitex var 

alla inbjudna med ett tremannalag för att mäta 
sig med riktiga proffs på den bonade parketten.

Kändisgänget lockade många åskådare, som 

bland annat fick ta del av mat, dryck och populär 
glass för en tillverkare runt hörnet.

– Sedan fick var och en lägga en valfri slant, 

STJARNOR 
SPELADE FÖR LIVET

Initiativtagare – Theres Johansson (till vänster), 
vars familj driver Strike Bowling, är kvinnan bakom 
Robbys fond och drivande bakom insamlingen till 
Barncancerföreningen.

PP
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berättar Bengt Gustafsson, som är marknadsan-
svarig i hallen.

Vilket i princip alla gjorde.
Mikael Vikla, proffsspeaker, ledde bland annat 

en auktion, där man fick bjuda på en gulsvart 
handbollströja och en blåvit fotbollströja.

Naturligtvis signerade.
Tillsammans inbringade de båda 1 600 sköna 

riksdaler till en forskning som aldrig  kan få nog 
med pengar.

Bland deltagarna fanns Sam Larsson från IFK 
Göteborg.

Från Sävehof kom tre landslagstjejer och 
svenska mästare i Hanna Fogelström, Edijana 
Dafe och Linn Blohm.

Jitex ställde bland annat upp med Minna 

Meriluto och Annika Sjölund, som båda spelade 
dam–EM i somras.

På scen fick publiken njuta av bandet Groznyjs 
egenkomponerade låtskatt.

– En fantastisk dag där vi fick ihop drygt 
40 000 till Barncancerfonden och 10 000 till 
föreningen Ung Cancer. En magisk dag med 
underbar stämning. Jag vill verkligen tacka alla 
som ställde upp och alla som kom, summerade 
Theres efteråt.

Inte bara bowling
Dagen bjöd inte enbart på god mat, musik och 

mer eller mindre sevärd bowling.
Jennifer Last från MOD (Mer organdonation) 

pratade i ett av konferensrummen på övervå-

ningen. Martha Ehlin, som fick fem nya organ 
för att bli frisk från cancer, vilket hon också 
berättat om som sommarpratare i P1, höll i 
föredraget.

Blodgivning i Sverige tog emot anmälningar 
om ett viktigt uppdrag som angår oss alla. 

Jennifer Last, 21 år, signerade sin uppmärk-
sammade bok ”Jag vill inte förstå”, som handlar 
om då hennes älskade mormor, som Jennifer 
växte upp hos, rycktes ifrån sitt 13-åriga barn-
barn i cancer. Under gymnasietiden skrev Jenni- 
fer en bok om sjukdomstiden.

Den här dagen på Strike & Co gick i bowling-
ens tecken.

Men handlade om något helt annat.
ULF JÖRNVIK

Liten. Och naggande god. Neo 
Drugge visade att det där med 
runda bollar är ett släktdrag. 

Pappa heter Andreas och 
spelar i Gais. Morfar är Glenn 

Hysén och morbror heter Tobi-
as och spelar i landslaget. 

Superproffsen. Övriga får 
ursäkta. Pergamon var 
dubbelt så bra som de 
andra lagen.

Poängen denna dag. Det var 
förstås inte i första hand 
att slå ner så många klot 

som möjligt, utan att samla 
in pengar till en god sak.

Mästarmöte. Ja, tjejerna 
i Sävehof har redan 
flera guldmedaljer i sin 
prissamling. De blåvita 
grabbarna är förstås 
sugna på att kopiera 
det vinnande konceptet.

Tjejsnack. Konkurrenter på den banan, kompisar 
utanför. Den här dagen var Sävehofs handbollstjejer 
lite vassare än Jitex fotbollsspelare.



Mycket vatten har runnit under broarna 
sedan IK Sterling bildades 1 juni 1940.

Mitt under brinnande krig och i sam-
band med att en film som ”Diktatorn” 
med Charlie Chaplin hade premiär 
bildades klubben i klassiska Majorna i 
Göteborg. 

Som sagt – i Majorna samlades ett antal herrar i 
slipovers och äppelknyckarbyxor med bland an-
dra Lars Nilsson, Rolf Strömberg, Lars Nordén, 
Birger Holmberg, Stig Johansson och Kjell 
Rydgren för att bilda klubben.

Från denna skara skulle vänstereleganten Rolf 
Strömberg senare komma att hålla ett klubbre-
kord på 8 serier i bowling fram till 2011, närma-
re 30 år efter att han slutade bowla. 

Klubbnamnet Stern skulle registreras, men här 

stötte man dock på patrull eftersom det redan 
fanns så man fick tänka om och så kom man 
fram till IK Sterling. 

Klubbens inriktning var i synnerhet Boll. 
Speciellt inriktade man sig på handboll – både 
inne- och utehandboll, men självklart fanns 
även fotboll med på programmet – vad annat i 
fotbollstaden Göteborg.

Beredskapsåren gjorde att det inte blev någon 
rivstart för klubben.

De första registrerade matcherna är från 1941 
i arkiven då både fotboll och handboll spelades 
även pojk- och junior- nivå. 

Fotbollen låg sedan nere mellan 1942 och 1944 
men återupptogs igen med ett seniorlag i reserv-
klass 5, så visst var det så att tiderna och ofreden 
påverkade klubben under dessa år.

Idrottsklubben utökade tillfälligt även med 
annat, så som höjdhopp med och utan ansats 

och stående längd samt bordtennis stod på 
programmet. 

Milda uppmaningar av polisen
Innehandbollen togs åter upp 1944 medan 

man då redan kommit igång med ett lag i ute-
handboll 1943. 

Klubben byggde upp en väl fungerande juni-
orverksamhet. Det var lite skillnad då mot nu 
hur man tog sig till och från matcherna.

Mestadels spelades matcher inom Göteborg 
och att man hade färdmedel till matcherna var ju 
inte givet. Cykel och apostlahästar var vanligast, 
men även kommunala färdmedel. 

Fanns det tillgång till bil så hände det att man 
”knödde” in hela laget i denna. Som packade 
sillar åkte man då väg till matchen – det fanns 
ju inte heller bälten i bilarna på den här tiden. 
Blev man stoppad av polisen, vilket hände, fick 

IK STERLING 
FRÅN BOLL TILL KLOT

VI SERVAR
BYGGPROFFS!
www.deromebyggvaror.se
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man en uppmaning om att köra försiktigt med 
så många i bilen och försöka ordna ytterligare en 
bil till nästa match – eller att några cyklade.

Som högst spelades handboll i dåvarande div 2 
fram till 1960.

Bowling sedan 1959  
Bowlingen hade kommit igång i Mässhallen 

runt 1958 och det var här klubben startade 
bowlingverksamheten med träning och interna 

tävlingar under första året. Den första serie-
matchen spelades 25/10 1959 i Mässhallen. 

Resan kom sedan att gå vidare genom klassis-
ka Göteborgshallar - Ullevi, Stigberget, Valhalla 
och för att nu ha Strike & Co som hemmahall.

Sterling spelade 1972-73 i ”riktiga div 2”, vilket 
realiteten är den högsta division klubben har 
spelat i.

I modern tid så har klubben haft en hel del 
framgångar, utöver seriespelet som exempelvis 

seger på den Svenska Seniortouren 2008. Dess-
utom var 2011 och 2012 ett framgångsrikt år 
med Svenskt mästerskap individuellt, 2-manna 
samt 4-manna på Oldboys-sidan och dessutom 
representation i Svenska Veteranlandslaget 2010.

Förutom ett A-lag i Division 1 västra så har 
vi idag även ett farmarlag i Division 2 Västra 
Götaland.

Idag spelar Sterling i Div.1 Västra Götaland 
med mål att nå Sydallsvenskan.

Vl h.l .ull. ..l...l. .v .ll. ....ll.l ll..
Specialstål  Aluminium  Koppar   Verktygsstål
Rostfritt   Mässing   Bronser  Handelsstål

llllllll
Vi erbjuder alla sorters skärning: gas, plasma,  inplasma, laser och 
vatten.

...lldl.ll. pl.fil.l
Vi erbjuder kalldragna samt extruderade pro iler i olika stålsorter. 
Även färdiga splinesaxlar.

..l..l.. ... ..l ..l ll..l....l
Thomas Ohlén Tel.dir: 0702-332065 Mail: thomas@triomet.se
Richard Ohlén  Tel.dir: 0722-278548 Mail: richard@triomet.se

AB Triomet Stål, Industrivägen 4, 449 44 Nol
TTel: 0303-740040, Fax: 0303-742410, www.triometstal.se

Sterling vann oldboysguld i 2-manna och 4-manna, samt silver individuellt 2010. I laget: Jan Petrusson, Nils-Olof Olsën, Alf Karlsson och Thomas Kristiansson.







BOWLING-SM • göteborg 2014

Ambitionen hos ÖIS bowlare har vi sett prov på 
genom Göran Bergendorff, Ulf Hämnäs, Patrik 
Boman, Linda Haglund, Nina Flack med flera. 

I dagens bowling är det viktigt att hitta ta-
langerna och förmå dom att själva att vilja satsa 
på bowlingen. Det är många idrotter som slåss 
om dom aktiva ungdomarna så det är en tuff 
konkurrens. 

Därför blir man extra glad när man får en tjej 
som Annie Thorell till föreningen. Annie kom 
till ÖIS 2010 då hon tog steget från division 3 till 
damernas elitserie. Hon har under dom senaste 
åren utvecklats i en fart som inte många hade 
kunnat tänka sig och verkligen etablerat sig i 
svensk dambowling. 

Vi fick en liten pratstund med Annie där vi kun-
de titta tillbaka på det som har varit men också lite 
om framtiden.

Annie, född och uppväxt på Styrsö i Göteborgs 
södra skärgård. 
• Hur kommer det sig att det blev bowling för 
din del? Hur gammal var du när du började?

– Jag halkade in på bowlingen när jag var tio 
år. Det hela började med att jag tillsammans med 
min bror spelade några gånger för skojs skull på 
grannön Donsö. I Willy´s bowling & Café som den 
lilla 4-banshallen heter spelar klubben Winga BK 
som på den tiden hade två ungdomslag. Efter att 
ha spelat några gånger blev både jag och min bror 
tillfrågade om vi ville börja träna med dom en gång 
i veckan. Mitt största intresse då var egentligen fot-
boll men jag tyckte det var kul att spela bowling och 
att fylla ut veckan med ytterligare en aktivitet såg 
jag inga problem med. Allt eftersom tiden gick växte 
intresset för bowling och när jag lade fotbolsskorna 
på hyllan vid 14 års ålder bestämde jag mig för att 
jag ville satsa på bowlingen
• Du valde 2010 att ta steget in på fastlandet 

med din bowling för att spela i ÖIS. Vilka tankar 
gick genom huvudet då?

– Jag tyckte naturligtvis att det skulle bli väldigt 
roligt. Det var nytt och spännande att få spela i en 
klubb där damerna låg i högsta serien. Elitserien var 
det som jag en gång i framtiden sa till mig själv att 
jag ville spela i då jag lirade med Winga. Att byta till 
ÖIS såg jag som mycket utvecklande och visste att 
det skulle innebär ett lyft för min bowling.
• Efter att ha tillhört ÖIS i cirka två månader så 
fick du debutera i damernas A-lag i elitserien. 
Hur kändes det?

– När jag började spela i ÖIS hade jag som mål 
att under säsongen göra debut i A-laget men jag 
hade inte räknat med att debuten skulle komma 
så tidigt på säsongen. Jag minns fortfarande den 
första matchen. Den spelades i Frölunda bowling-
hall, vi mötte Team X-Calibur. Jag började som 
reserv och fick efter två serier gå in och spela med 
klubbkamraten Cecilia Svensson och jag kommer 
ihåg att jag var oerhört nervös. Knäna darrade och 
jag tänkte mest på det som coachen sa till mig: 
”Andas, andas och ta det lugnt”. Den första serien 
gjorde jag 220 och 179 serien därpå. Vi förlorade 
tyvärr matchen men det var en stor lättnad att få 
debuten avklarad.
• Och platsen i A-laget har du inte tänkt att 
släppa om jag känner dig rätt?

– Nej den tänker jag inte släppa frivilligt. Jag vill 
fortsätta ha en betydande roll och kriga tillsam-
mans för att uppnå de mål som vi har.
• Det blev slutspel för din del redan första 
säsongen. Du går alltså från division 3 till 
SM-slutspel första säsongen. Hur kändes 
det? Mycket nerver?

– Oja, det var nästan minst lika mycket nerver 
som när jag spelade min första A-lags match. Jag 
minns att träningen som vi hade på plats i Norr-

n fakta
ÖIS I SIFFOR
SM-Guld ind damer: 

1998 Christel Carlsson 

2010 Marie Bengtsson

SM-Guld Junior:        

2004 Nina Flack

SM-Guld Oldgirls:     

1994 Ulla Albo

SM-Guld Ungdom:

2012 Annie Thorell

SM-Guld 3-manna:

1990  Marie Bengtsson

 Christina Dahlgren

 Susanne Erlandsson

SM-Guld 8-manna:    

2002
2004
2006
SM-Guld ind Herr:     

1931 Einar Sjöberg* 

1992  Mats Karlsson

SM-Guld Veteran:      

2002 Rune Andersson

SM-Guld Mixed:         

2002 Christel Carlsson

2005 Nina Flack

Antal 300 serier slagna i ÖIS tröjan:

Dam: 7
Herr: 26**
Stora Grabbars förtjänsttecken:

Nr. 19 Sven Källfelt

Nr. 28 Bror Larsson

Nr. 84 Tomas Leandersson

Nr. 89 Marie Bengtsson

*Första svenska mästaren genom 

tiderna.
**Dom 3 första slogs av Erik Johns-

son 1940, 1941 och 1942.

Många spelare har genom åren spelat i Örgryte IS och 
alla spelare har alltid haft samma mål. Att tillhöra den 
yttersta eliten inom svensk bowling. 
Vi har träffat ett av ÖIS stora löften – Annie Thorell.

UNGT HOPP 
FRÅN Ö TILL ÖRGRYTE
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köping innan det drog igång kändes bra och jag 
såg fram emot att spela. Det var dock en helt ny 
erfarenhet för mig att spela ett slutspel, jag hade 
aldrig någonsin spelat något liknande. Det var 
mycket liv på läktaren i form av trummor och 
olika hejaramsor och när första matchen väl 
började var det väldigt nervöst.
• Säsongen 2011/2012 blev en liten jackpot 
för dig individuellt. Berätta lite vad som 
hände.

– Jag lyckades kvalificera mig till final i 
både Ungdom- och Junior-SM som spelades i 
Värnamo. Finalerna spelades strax efter nyår 
och jag gick vidare från första finaldagen till 
andra finalsteget dagen efter i ungdom samt 
juniorklassen. Att vara i final i två klasser kändes 
jättekul. Det var framförallt i ungdomsklassen 
som jag ville placera mig allra högst eftersom det 

var mitt sista år som ungdom. Samtidigt så ville 
jag visa de som var äldre vad de har att vänta sig 
kommande år så siktet var inställt högt även i 
juniorklassen. 

– Det slutade med att jag vann guld i U-SM 
och att jag åkte från Värnamo med ett stort 
leende på läpparna då det var min främsta merit 
dittills.

– Det nya året fortsatte bra och jag fick i 
februari besked om att jag var en av de fyra tje-
jerna tillsammans med fyra killar som skulle få 
representera Sverige under J-EM i Ålborg under 
våren 2012. Det var en mäktig känsla att dra på 
sig den blågula tröjan.
• En plats i juniorlandslaget som du sedan 
försvarade i uttagningen 2013. Hur gick det 
då?

Två medaljer, guld i 4-manna och brons i 

Masters. EM-guldet var något alldeles speciellt 
eftersom killarna tog guld i samma distans. Det 
var en stor glädje och något som jag stolt blickar 
tillbaka på.
• Vad är ditt stora mål denna säsongen?

– Mitt stora mål är att försöka komma med 
till U-21 VM i Hongkong i augusti. Att få mer 
internationell erfarenhet genom vara ute och 
spela tävlingar på Europatouren.
• För oss i ÖIS är det oerhört roligt att ha dig 
hos oss och få se den utveckling och förvand-
ling som du gått igenom under de här 3,5 
såsongerna. Vi önskar dig all lycka med dina 
mål och jag är övertygad om att vi kommer 
när den här säsongen summeras så har dina 
mål infriats.

– Tack så mycket!
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Skulle någon be mig beskriva BK Astoria 
skulle det troligtvis bli ”den lilla klubben 
med det stora engagemanget”. 

Förvisso är vi numera endast femton aktiva spe-
lare och håller till i division tre Västra Götaland, 
men varje träning innehåller en god portion 
skratt och när det vankas matchspel taggar vi till 
som i fornstora dagar.

BK Astoria är en över sextio år gammal klubb 
som grundades 1951 med bland andra meriter 
så som tolv distriktsmästare, sex 300-spelare, 
nio år i Allsvenskan och en hedersordförande i 
Göteborgs Bowlingförbund för att nämna ett få-
tal. Det är med andra ord med stolthet vi blickar 
bakåt på det som varit och med önskan om nya 
stordåd när vi blickar framåt.

Som ordförande kan jag finna en extra stolthet 

i att representera min klubb när motståndarna 
tackar oss för en god match och poängterar hur 
trevligt det alltid är att spela mot oss men själv-
klart siktar vi på att vinna våra matcher och inte 
bara bjuda upp till gott tjôt och bra motstånd. 

Jag vill också tacka Bravida som årligen spons-
rar oss och alla de eldsjälar som lägger ner stor 
energi på att hjälpa vår klubb på allehanda sätt.

Vår förhoppning framöver är nu att du får 

ASTORIA
HISTORIA
KLUBB MED ANRIK
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uppleva ett riktigt härligt SM i Göteborg, vare 
sig det är som spelare eller publik och att vårt 
gemensamma engagemang finns där vare sig vi 
möts ute på banorna, eller om vi som funktionä-
rer står till ditt förfogande på vilket sätt det än  
må vara.

JÖRGEN NILSSON
Ordförande, BK Astoria

www.raddningsmissionen.se

Vi är övertygade om att människor bryr sig. Men ändå 
vänder vi ofta bort blicken när vi möter en hemlös.  
För ibland är verkligheten svår. Vi vill göra livet  
lite enklare för dem som lever som 
hemlösa med en tallrik varm mat,  
en dusch eller en säng för natten. 
Genom att skänka 70 kr gör du 
en stor insats för vårt arbete. 
Tack!

TITTA  
INTE BORT.

  Sms:a VARM
till 72 901så skänker  du 70 kr



BOWLING-SM • göteborg 201430

Det är få bowlare i Sverige som inte 
har hört talas om BK Joker. Laget har 
spelat bowling i elitserien i snart 50 år, 
leder svensk bowlings maratontabell, 
tagit sex SM-guld i serien samt många 
fler i andra distanser.

Medaljer har också vunnits internationellt, 
senast i det första Senior-VM i Las Vegas 2013 
där Jokerspelarna Christer Petersson och Jan 
Nordberg tog flera medaljer i alla valörer.

Klubben bildades 1961 och klättrade snabbt i 
seriesystemet. De vann division sex utan en enda 
förlust och tog sig rakt upp till den högsta serien 

med endast tre förluster under fem år då man 
även blev seriesegrare vartenda av dem. Olle 
Svensson som kan vara klubbens, och Sveriges, 
största profil debuterade under Jokers andra 
säsong i den högsta serien. Han och resten av 
Joker fick något år senare vara med om Jokers 
första SM-guld som kom säsongen 1969/70.

Flera mästare på banan
Även under de kommande tio åren gick det 

bra för laget, men man mäktade inte med att ta 
ett till guld utan det skulle dröja till 1986 innan 
Joker stod som mästare igen. Med den vinsten 
inledde Joker vad som kan kallas deras gyllene 
period. Under de följande sju åren vann klubben 

fem SM-guld, det sista togs under 1991/92 vilket 
också är det senaste guld som Joker har vunnit i 
seriesystemet. 

Under nittiotalet fick laget ett par höga place-
ringar men har sedan millennieskiftet haft det 
lite tuffare. 2007 var klubben nära nedflyttning 
för första gången när man mötte BK Wik i kvalet 
och förra året var Joker möjligen ännu närmre 
när man lyckades resa sig och undvika både 
direktnedflyttning och förlust i kvalet därefter 
med en hårsmån. Trots nuvarande säsongen 
kanske inte började som laget hade velat så ska 
man, som man har sett förut, aldrig räkna bort 
en Joker.

HÄR FINNS
ALLTID EN JOKER I LEKEN

Starten till guldåldern för Joker – mästerskapstiteln 1986 var den första sedan 1970 men följdes sedan av en period där klubben helt dominerade svensk bowling.
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HÄR FINNS
ALLTID EN JOKER I LEKEN

I N D U S T R I S E R V I C E

c i t y i n d u s t r i s e r v i c e . s e

SVAGSTR÷ MS
MONTAGE AB

SMIMAB

Öecri
Redovisning AB

CARAT
Självgörrenande målarfärg
från Caparoli
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