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Ä r Berggården hälsofarlig?

Karlskronas bowling på krigsstigen
Hallföreståndare: Panik om det brinner

Bistra miner hos ledande män i Karlskronas bowling. Fr v Curt Bengtsson, KFUM Karlskrona, Carl Lindgren och Thure Heidenberg, IFK
Karlskrona samt Nils-Göran Jenvald, B K Orion. Herrarna har tagit fram en ritning. Den härstammar från den en gång i tiden aktuella Karlskro
na Hattfabrik. Så hade man i bowlingkretsar iä n k t sig framtiden — men därav blev ingenting. FOTO: Ingmar Johanson.
Är Berggården i Karlskrona
både brand och hälsofarlig? Ja,
så säger ett flertal ledande män
inom bowlingen i staden.
Det s. k. skyddsrummet står i
dag i centrum för hård kritik från
framför allt bowlingsporten.
Herrar från denna sport sam
manstrålade på tisdagskvällen för,
som det hette katastrofmöte.
— Många av våra spelare och
ledare känner cellskräck under
matcher och träningar för att in
te tala om hur man mår när
vandringen börjar uppför berget
till den friska luften. Den stora
fuktigheten i hallen sätter nämli
gen sina djupa spår hos de män
niskor, som vistats under jord u n 
der flera timmar — de, som täv
lat känner svåra andningsbesvär
långt efter det att spelet är av
slutat.
Det var IFK Karlskrona, BK
Orion och KFUM Karlskrona,
som vid det här protestmötet
framförde sina synpunkter genom
Thure Heidenberg, Carl Lind
gren, Nils-Göran Jenvald och
Curt Bengtsson. De fyra bowIrngsledarna skrädde-inte orden.
HÅRD KRITIK
— Vår sport kommer att dö ut
om inget händer inom det snaras
te. Ingen vill lära sig spelet un
der sådana här förhållande sa bl.
a. Nils-Göran Jenvald. Alla före
ningar i vårt avlånga land har
funnit att bowling är på modet
men inte vi här i Karlskrona.

Varför? Jo, det finns naturligtvis
trevligare fritidssysselsättning än
att gräva ner sig cirka 25—30 me
ter långt under stadens gator.
I de flesta bowlinghallar ses det
ofta damer vilka med liv och lust
griper sig an klotet. Men i K arls
krona finns det bara just för till
fället två säger två, som vågat
ta sig ner i det djupa berget för
rullning med klotet.
Till saken hör att Karlskrona
genom främst IFK slagit sig fram
i den, verkliga storserien. N är a r
rangören IFK har hemmamatcher
gömmer ofta föreningens ledare
sig bakom något osynligt för att
slippa kritik från gäster.
Det har funnits flera förslag till
någon central samlingsplats för de
inte så publikdragande sporterna
i Karlskrona men inget har hänt
i frågan. I Berggården har fram 
för allt bowling, brottning och
bordtennis sin hemvist. Men det
är ju ännu flera idrotter vilka
saknar den trivsel som fordras i
dagens 'samhälle.
HATTFABRSKEN
F. d. Karlskrona Hattfabriks lo
kaler (bottenvåningen) var på 70talet mycket aktuellt för att
Berggårdens gäster skulle få en
mera trivsam
och gemensam
träffpunkt. Men stadens styrande
sade sig sakna pengar för en så
dan Icsning. Det hade gått så
långt att ritningar förelåg om det
ta projekt.
Inom bowlingen m enar man i

dag att den förutvarande h attfa
briken alltjäm t skulle finnas med
i bilden bara om de, som styr och
ställer ville ta sig en riktig funderare på nytt.
Bowlinghall av det moderna
slaget d rar i dag en kostnad av
cirka drygt miljonen kronor. Det
ta ställer sig självfallet på tok för
dyrt. Men i bowlingen anser man
nu att flera idrotter skulle kunna
samsas under samma tak om, och
om igen, förståelse fanns hos de
som makten haver.
Mycket har diskuterats men
inget har hänt för att slippa
"Berget” i Karlskrona. I Kungsm arken och i den gamla kakelfa
briken på Polhemsgatan, som nu
är upptagen har blickar riktats
från många idrottsvänner som sä
ger sig sakna ett vettigt tak över
huvudet men längre än så har
man inte kommit.

Hallföreståndaren Conrad Wenström :
— Visst känns det tungt att skö
ta sin syssla i Berggården. Fuk
ten ger sig tillkänna på ett oro
väckande sätt. Och kanske det
allra värsta:
— Jag befarar ofta vad som
skulle ske om brand eller vatten
läckor skulle uppstå. Vid panik
skulle det bli en ren katastrof.
Reservutgångarna ä r nämligen
helt förkastliga. Ingen skulle ta
sig upp levande om något oförut
sett skulle hända.
I bowlingens ledarekretsar he
te r det vidare:
— Om knappa två år ä r banor
na absolut slut som så länge nötte
i gården. De går helt enkelt inte
att slipa om. Nya banor måste an
läggas och dessa beräknas dra en
kostnad av cirka 100,000 kr. Bort
ALDRIG MERA
kastade pengar m enar bowlingens
Karlskronas berggård tas ofta i
utövare. Nya lokaler måste fram
bruk av skolelever. Dessa ungdo
innan det hela är för sent.
m ar spelar både bordtennis och
Thure Heidenberg kunde vid
bowling.
Ungdomarna
borde
bowlingens katastrofmöte omtala
självfallet få sig tilldelade bättre
att en motion var inlämnad till
lokaliteter. En yngling sa så här:
berörda myndigheter om Berg
—
En gång Berggården men gårdens beskaffenhet men att nå
aldrig mera för min del.
got svar ännu inte delgivits.
Under många år har det före
HEDE
kommit ungdomsdans i denna
gård men den har num era stop
Fotnot: Fritidsnämndens ordfö
rande Holger Svensson var inte
pats. Varför? Jo, den ohälsosam
anträffbar under onsdagen för en
ma luften var en av anledningar
na. Kanske inte helt — men till
kommentar. Intendent Olle Lin
dahl var utrikes.
större del.
V
.TO RSD AG EN D. 1 NOVEMBER 1973__ ;

Singaporeresa lockar
1973 års upplaga av W orld Cup som
arrangeras av A M F och Svenska Bowlingförbundet har lockat rekorddeltagande. Mer
än 15 000 spelare har kämpat för att gå vi
dare i första hand till de 17 distriktsfinalerna som äger rum den 22— 23 september.
Till Sverigefinalen som äger rum den 27—
28 oktober går vinnaren i respektive distriktsfinal vidare. Följande spelare har kva
lificerat sig till distriktsfinalerna.

2Q

21 sept.

1973

D is tr ik t s f in a l i O lo f s tr ö m s b o w lin g h a ll 2 3 / 9 k l 15 .0 0

K arlskrona

H ans H offstedt, IF K K arlskrona
T hure H eldenberg, IFK K -krona
S-Å P ettersson, IF K K -krona
Tom m y M attsson, IF K , K -krona
O lofström G ö ran Svensson, Jäm shög BK
H enry C arlsson, Jäm shög BK
A rne K lein, O lofström Fritidskl.
______________ P A C aibert. Jäm shög BK

1525
1474
1457
1437
1520
1499
1461
1449

•
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Sverigefinal för herrar i _
Hageby Bowlinghall, Norrköping
söndagen den 28/ 1U

r&

Följande spelare h a r kvalificerat
sig till Sverigefinalen

Tommy M attson—IFK Karlskrona
Lars Strandberg—Sleipner
Per Linder—Bodens BS
Gary Carlsson—Oskar
G unnar Eriksson—BK Hindus
Jan Andreasson—Sirius
Torwald Ihrén—G öta
B e r n d t- Å k e G r a n q v is t— L u d v i k a B K

Alf Andersson—Västerås BS
Anders Fahlström—BK Klossen
Per Carlsson—BK Arion ^
Carl-Axel Dahlgren—Umea 1K
Flemming Holm—Elbogen
Åke Pettersson—JIF
Bo Palmer—'Vimmerby BR
Percy Nilsson—ABC
Gert Lundberg— Möllan
Ove Johansson—Komet
G öran G rape—Jämten
Wilhelm Karlsson—IF Parlan
Håkan Rönnberg—OBS
Anders Cederstam— Hoforskaglan
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1521
1739
1583
1564
1502
1575
1637
1636
1547
1583
1667
1468
1592
1627
1651
1598
1609
1602
1637
1514
1623
1561
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BOWLING WORLD

28 sept.
1973

BOWLAREN

Raffelfinal i World cup - 17-åring segrade
Sverigefinalen i W orld Cup, som spelades i ^

y

lu n d

° A r ä U i n d e
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tio kvalserier och därefter med hela 14 finalserier. Efter detta m aratonspel blev d e , , den abso.u,
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Göran Grape, Jämten, Östersund
Lars Strandberg, Sleipner, Norrkoping
Per Linder, Bodens BS
Håkan Rönnberg, ÖBS, Örnsköldsvik
Gary Carlsson, Oskar, Nora
Gert Lundberg, Möllan, Göteborg
Ove Johansson, Komet, Falkenberg
Carl-Axel Dahlgren, Umeå 1K
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Förl
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Oav

sfsta s e r i e r u l (!) klart, att junioren Göran Grape frän Jäm ten , Ö stersund hade bargat segern.

Kägelpoäng

?
0
0
1
1
1
1
2

?
7
7
6
7
8
8
8

2758
2908
2782
2588
2636
2680
2646
2633

Bonus- Total
poäng poäng
550
350
350
375
325
275
275
250

3308
3258
3132
2963
2961
2955
2921
2883

_____________

