
Jubileumsaktivitet 
 

Vårt 50-årsjubilerande inleddes i Karlshamns Bowlingcenter den 7 januari. Här nedan kan du läsa vad Rolf-Arne Kulle 

 skrev i Sydöstran och dessutom kan du kika på en del bilder som togs under dagen. 

 
 

 
I januari 1956 bildades Blekinge Bowlingförbund och i helgen var det dags för 50-års jubileum. Platsen var 
Bowlingcenter i Karlshamn där det visades bildspel, var kändisbowling och föreningsspel samt god förplägnad. 

- Vi ville visa upp oss för allmänheten och det kom över 100-talet och tittade, säger ordföranden Patric Kalnins. 

Sekreteraren Christer Lundström gav med bilder en historik. Bowlingen kom till Sverige redan 1909, då kãgelsalongen på 
Hotell Regina invigdes. Här fanns spelare som Anders Zorn och Hasse Z. Blekinge fick sin första hall 1951 i Karlskrona 
och drivande kraft var länsarbetsdirektör Gunnar Strand. 

Snabb tillväxt 

Det var snabbt 100 aktiva på de två banorna och bowlingen blev en sektion inom Blekinge Idrottsförbund. Flera klubbar 
bildades i Karlskrona och 1955 ansöktes om att bilda Blekinge Bowlingförbund inom Svenska Bowlingförbundet. 1956 
var allt klart. Olofström kom sedan med första stora hallen som invigdes 1971. 

Klinthallen i Karlskrona stod klar 1980 och då tog också dambowlingen fart på allvar. Senare år har också kommit 
ytterligare en hall, Cyberzone i Karlskrona samt Bowlingcenter i Karlshamn och Rainbowl i Ronneby. Antalet 
licensierade spelare har nästan dubblerats senaste två åren och är nu cirka 400. 

Mattsson först till 300 

En magisk gräns i bowling är att få göra en serie på 300 poäng, vilket är 12 strikar i följd. Karlskrona BK:s Bengt-Åke 
Mattsson var först i länet med bedriften. Första dam var Olofströms Carina Eriksson. Flest 300-serier med fyra stycken 
har Olofströms Kyösti Murtovaara. 

SM-vinnare från länet är Karlskronas Anna Mattsson-Baard, som vann JSM 1995 och Olofströms Raimo Hagelberg, som 
slog hem B-SM i Norrköping 1996. Idag är det ungdomarna som stormar fram. Kristoffer Hagelberg var JSM-tvåa i år 
och Jennifer Jatko-Lundberg och Rasmus Hagelberg var båda på femte i USM. 

Efter inledningen var det dags för medias representanter att ta banorna i besittning. Sveriges Radio vann knappt före 
Commersen och Sydöstran. Resultaten visade att det är lättare att rapportera om bowling än att spela. 

 

  
Distriktets ordförande, Patric Kalnins tar  

emot Karlshamns kommuns standar 

Christer Lundström förbereder en intervju med  

Fanny Sunesson och därefter med Sofia Loell. 

  

  
Rolf-Arne Kulle, Sydöstran, Oskar Anderberg,  

Radio Blekinge och Kristian Lundgren, Commersen 

Peter Antoine, Sofia Loell, Sven-Åke Svensson och  

Björn Fries får goda tips av Kenth Andersson 



Kändisar på plats 

Sedan tog kändisarna vid, med hjälp av juniorer. Fotbollsexperten Peter Antoine regeringens narkotikasamordnare Björn 
Fries, sångerskan Sofia Loell, caddyn Fanny Sunesson och kommunalrådet i Karlshamn Sven-Åke Svensson fanns bland 
spelarna. 

- Kul att kunna ställa upp, men det är 41 år sedan jag spelade, men det skall väl gå, sade Peter innan start. 

Peter hade någon strike, men de flesta slagen hamnade i rännan. 

- Tekniken var inte så bra, men jag slet lika mycket på rãnnorna båda sidorna om banan. Synd om killen (Stefan 
Johansson, BK Atlantic) att jag inte kunde vara till större hjälp, bullrar Peter. 

- Usch så dåligt i början, men jag har inte spelat sedan invigningen här, säger Sven-Åke 

- Det gick åt fanders och det utan musik, men jag nynnade på en klagolåt emellanåt, skrattar Sofia. 

- Skönt att slippa tänka på små piller hela tiden. Detta var jätteskoj och vi spelade riktigt bra på slutet och var uppe i 200 i 
sista serien, myser Björn, som också vann tillsammans med Viktor Nilsson. 

- Bowling är kul, men jag föredrar ännu klubba och boll, säger Fanny, som även detta året är coach för tyska 
golflandslaget. 

Tvåmannalag från länets olika föreningar visade sedan hur det går till på allvar. Karlskrona BK:s bröder Tommy och 
Bengt-Åke Mattson vann bland herrarna före BK Orion (Joakim Georgsson, Gunnar Larsson) och BK Atlantic (Tomas 
Larsson, Sören Persson).  

Bland damerna var BK Trossö med Lise-Lotte Svensson och Lena Carlsson i topp med BK Klint (Annette Kristoffersson, 
Ann-Katrin Fransson) och Olofström FK (Sandra Widerstrand, Annika Henningsson) som tvåa och trea.  

I pojklassen blev Karlshamns Bodekull (Pontus Falk, Felix Persson) etta.  

 

Sångerskan Sofia Loell Protesterande Peter Antoine Textförfattaren Rolf-Arne Kulle 

 

 

Politikern Björn-Olof Fries 

 

Patric Kalnins, Peter Antoine och vän 



Förbundets Patric Kalnins, Bengt Lindskog  

och Mariell Rannebjer 

Golfcaddyn Fanny Sunesson med junioren  

Linda Andersson, Olofström 

  

 

Instruktören Kenth Andersson och  

några andra Bodekullare 

 

Peter Antoine spelade med junioren  

Stefan Johansson, Karlskrona 

  

 

Bengt Lindskog och Tommy Mattsson 

 

Jimmy Stånggren och Jonas Samuelsson gillar att  

prata med skönsjungande Sofia Loell 



 

Patric Kalnins hälsar Sofia Loell välkommen 

 

Sofia Loell applåderar sin medspelare  

Johanna Rannebjer 

  

 

Christer Lundström intervjuar Sofia Loell om  

hennes spel och låten ”Unfreeze me” 

 

Sofia Loell väntar in kommunalrådet  

Sven-Erik Svensson 

 

Golfinstruktören och caddyn Fanny Sunesson  

trivs på bowlingbanan också 

 

I publiken – Sören Persson, Thomas Larsson, Tommy 

Mattsson, Joakim Georgsson och Bengt-Åke Mattsson 

 


