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KKT kommer till ... 
 
Det var den 5 november 1913 som KKT bildades. Under sommaren hade några vänner som 
bodde på sommarnöje i trakten av Johannesberg på Brommalandet stiftat bekantskap med en 
kägelbana som fanns där. När sommaren var slut hade man blivit så gripen av klot-rullandet 
att man beslöt sig för en fortsättning.  
 
 

 
 
Ragnar Hinricsson kom med förslaget att bilda en bowlingklubb 
och alla var intresserade. Den 5 november var man mogna att 
på gamla Rådhusrestauranten bilda Kägelklubben Träff, (KKT).  
 
Namnet Träff föreslogs av mamman till två av klubbens stiftare, 
bröderna Samuelsson. 
 
Klubbmärket kom till redan från början. Det var Bertil 
Hinricsson, en bror till Ragnar, som komponerade det. 
 
 
 
 

 
 
Klubbens första styrelse fick följande sammansättning:  
Ordförande Knut Ekholm,  
Sekreterare Ragnar Hinricsson,  
Kassör Oscar Anderson  
Klubbmästare Harald Ekholm.  
Övriga stiftare var:  
P. Andersson, W. Engström, W. Peterson,  
V J. Stjerneberg, F. Samuelson, S. Samuelson,  
E. Selander och P. O. Thulén. 
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Redan från 
starten hade vi vit 
tävlingsdräkt.  
 
Ett tag hade vi blå 
tröjor men det 
gick vi ganska 
snart ifrån. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 Tidigt tävlings foto. 

 
 
 En festbild från tidigt sekelskifte. 
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KKT 1913 – 1953 
 
 
 
1913 introducerades klubben på Reginasalongen av dåvarande stjärnspelaren Pontus  

Björck. Speltid: söndagskvällar kl. 20-22, KKT spelade på Regina i 3 år innan flytten 
till Fenixsalongen. 

 
Hur var det med medlemsavgifterna då? 
 

 Jag vill minnas att vi betalade 5 kr i månaden. Det räckte till abonnemang och priser. 
Fast ibland blev det nog extra uttaxeringar. Tävlingarna kostade i regel 3 eller 4 kr. 

 
1915  fick en KKT:are sin första inteckning i ett av salongens vandringspris. 
 Ragnar Hinricsson satte svenskt rekord på 4 serier med på den tiden goda 668 

poäng. (Första officiella tävlingen med enbart bästa hand arrangerades av KKT och 
vanns av  Ragnar. Innan spelade man över 2 serier med bästa resp. sämsta hand) 

 
1916  flyttade klubben till Fenixsalongen, vilket blev upptakten till en verklig glanstid. 

Medlemsantalet hade utökats och det var gott om fina spelare:  
 Bröderna Ekholm, W. Zetterman, C. Andersson, H. Hintze, C. Moquist,  
 R. Hinricsson, bröderna Lagerblad, H. Rosén, E, Carlson m. fl. 
 
 
1923 10-års festen 
 

 
 

I bakre ledet fr. v. Wilh. Zetterman, Verner Lagerblad, Bror Hjorth, P. O. Thulén, 
Ragnar Carlsson, Georg Ekholm, Robin Karlsson, Karl Stenquist, Nils Lagerblad, 
Carl Moquist, Harald Ekholm, Klas Gillberg och Erlk Selander.  
I främre ledet Axel Häggström, Georg "Svärfar" Ericsson, Wilhelm Stjerneberg  
(ordförande), Karl Andersson, Knut Ekholm och Walter Bergstrand. 
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1924 KKT vinner första tävlingen om Östermalms-Hallens nyuppsatta vandringspris, 

"Östermalm-Kannan” 
 
 
Saxat från Bowlaren 1924. 

 
 
Första tävlingen om Östermalms-Hallens 
nyuppsatta vandringspris, "Östermalm-
Kannan", blev en av säsongens trevligaste 
lagtävlingar. De nya prisbestämmelserna 
gjorde att inte mindre än 38 femmannalag 
startade vilket alltså gör 190 individuella 
deltagare. Det största antal som någonsin 
startat i en 5-mannalags tävling.  
 
Utgången av tävlingen blev i viss mån en 
överraskning. De tre stjärnklubbarna SIS, 
AIK och KKS vilka numera alltid triumfera då 
det gäller 3-mannalag, kommo nu till korta. 
 

 
I stället var det Fenixklubben KKT och gamla KKR som lade sig i teten. Den senare klubbens 
fyra första män hade gjort ovanligt jämna slagningar och ledde mycket överlägset när 
slutomgångens män skulle börja. KKR hade 4408, AIK 4289, KKT 4282, Fredrikshof 4281 och 
Marieberg 4264. Kommer därtill att KKR hade Isidor Riese som slutman. Att han skulle kunna 
förlora över 100  poäng på någon av de andra spelarne ansågs som absolut uteslutet. Med 
andra ord, prisets öde ansågs som absolut avgjort. Det otroliga inträffade emellertid och Riese 
stannade på 997 efter en sällsynt otursslagning. KKT:s sista man hade däremot lycka med sig 
och slog finfina 1192. Därigenom kom KKT till och med att vinna en överlägsen seger. 
 
Lag-rekordet är även det mycket grant . De lyckliga spelarne i KKT voro: Georg Ekholm 1192, 
W. Zetterman 1124, Harald Ekholm 1105, Carl Moquist 1045 och Nils Lagerblad 1008 p. 
Sammanlagda poängsumman är 5474, vilket blir 1094,8 per spelare och 182,4 per serie. 
 
Av spelarne äro Zetterman, Moquist och Harald Ekholm mästare medan de andra två ännu så 
länge tillhöra seniorklassen. 
 
K. K. T. har under många år varit en av Stockholms bästa lagklubbar med glansperioden före 
1920 eller däromkring. 1922-1923 hade klubben en slöhetsperiod, då bowling idkades mest 
som motionsspel. Vid denna säsongs början meddelade emellertid klubbens "managers", 
Knut Ekholm - f.d. stjärnspelare och äldre broder till de båda andra Ekholmarna, att KKT-arna 
åter skulle gå in för lagspel. Här ser man alltså vad föresatser kan åstadkomma.  
 
 
 
1928  stängdes Fenixsalongen. Medlemsantalet hade av olika anledningar decimerats och 

tävlingsspelet var nu nästan praktiskt taget obefintligt. Klubben flyttade över till 
Cityhallen som anlagts av Allmänna Valmansförbundet vid Karduansmakargatan. 
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 Lagbild från 20-talet. 
 
 
1931  anmälde KKT sitt deltagande i ligaspet som anordnades av Stockholms Bowling-

förbund. Man nominerades till klass 2, ligans näst högsta klass, som då omfattade  
 6 klasser. Första matchen som gick mot Järva vanns med 6184 poäng och med snittet 

773 poäng.  
 
1932  fick klubben många nya medlemmar bl. a. Nisse Sandegren från KBK, Evert Eriksson, 

S. Björk och M. Bickberg. En allmän uppryckning skedde. Det var främst deltagandet i 
Iigan som sporrade. 

 
1933  flyttade KKT tillbaka till Fenixhallen som nu återuppstått. 
 
1934  blev klubben svensk mästare i 2-mannalag med 1658, Harald Ekholm 830 och Vilhelm 

Zetterman 828. 
 
1934 satte Nils Sandegren nytt svenskt rekord på 8 serier med siffrorna  
 241 – 244 – 245 – 237 – 213 – 195 – 200 – 193:  1768 poäng. 
 
1934 28 dec slog Gösta Adolfsson klubbens första godkända 300-hundring på Östermalms-

hallen. 
 
1936 var det åter dags för en KKTare att visa sin klass då Harald Ekholm i oktober månad 

ökade svenska rekordet på 4 serier till 966 p. med serierna  238 – 257 – 223 – 248. 
 
1936 den 23 november i distriktsmästerskapet ökade Harald Ekholm sitt nysatta svenska 

rekord med 1 poäng till 967 poäng med serierna 233 – 299 – 186 – 249.  
 
För båda dessa rekordnoteringar erhöIl Harald Ekholm Bowlingförbundets guldmedalj för 
årets bästa prestation. För övrigt Svenska Bowlingförbundets första guldmedalj.  
Överlämnandet skedde under förbundets årsmöte och blev en bejublad händelse mitt under 
de ordinarie årsmötesfrågorna. 
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1938  12 november firade KKT sitt 25-årsjubileum och spelade i ligans högsta klass. Trots 

ett snitt av 760 poäng på samtliga matcher kunde klubben inte hålla sig kvar mer än 
en säsong i denna klass. Följande år blev mycket betydelsefulla för klubben. Många 
nya medlemmar tillfördes och KKT konsoliderades på ett starkt sett. Tävlings-
intresset var mycket stort och klubben var representerad i en rad tävlingar såväl i 
Stockholm som på landsorten. 

 
1948  Vann KKT:s båda lag sina klasser i ligan. Samma år segrade klubben också i 

Allsvenska försöksserien med 8-mannalag. Det skedde genom seger över Hellas  
 i finalen. 
 
1949 I 3:e ligaomgången i oktober 1949 hade KKT bästa resultat av samtliga lag i 

Stockholms-serien, nämligen 6095 poäng, uppnått på Söderhallen. Bäst i laget  
 var Ceved Perny med 849 poäng. 
 
1950 Vid SM, som spelades på Kungsholmshallen tog KKT 6:e lagpris i 4-manalag, 3179 

poäng, nämligen Harald Ekholm 868, Arthur Danielsson 816, Börje Björkman 760, 
Ceved Perny 747. 

 
1951 I tävlingar på Fenixhallen slog Ceved Perny 901 poäng med 1:a pris i M-klassen som 

resultat.  
 
 I november vid en 5-banstävling på samma hall vann Gösta Ericsson, som då var  
 B-spelare, hela tävlingen på 1039 poäng. 
 
 Den 11 november slog KKT i 5:e ligaomgången 6210 p på Fenix, vilket resultat torde 

vara det högsta, som något 8-mannalag från KKT någonsin uppnått. Bäst i laget var 
Ceved Perny på 884 poäng. Sämste man hade 722. 

 
1952 I PBK:s internationella tävlingar på Sveahallen slog Gösta Orling 1094 poäng och 

blev bästa man av 264 startande. 1:a lagpris och inteckning i Per Albin Pokalen, 
erövrades av Gösta Orling och lagkamraten Thor Orling med 2072 poäng. 

 
 På våren firade Fenixhallen sitt 40-årsjubileum med stora tävlingar och där segrade 

Thor Orling i klass B med 1255 poäng över 6 serier. I lagtävlingarna segrade KKT:s 
3-mannalag bland B och C-spelare med 3427 poäng. (G. och T. OrIing samt G. 
Ericsson). 

 
På hösten blev Thor Orling bäste man vid tävlingar på Fenixhallen med 851 poäng. 
Antal startande 253 st.  

 
1953 Vid DM-tävlingar på Sveahallen erövrade KKT 3:e pris i 2-mannalag genom Ceved 

Perny 930 och John Starck 836, tillsammans 1766 poäng. 
 
 I ligan har KKT spelat i div. 3 och omväxlande hamnat på 2:a och 3:e plats för att 

efter 1952 - 1953 års säsong slut komma på näst sista plats med nedflyttning som 
följd. 

 
 KKT har tävlat mycket i landsorten, bl. a. i Köping och Sandviken och har haft stora 

framgångar, med 1:a pris som resultat, både individuellt och i lag. 
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KKT 1953 – 1963 
 
 
 

 
 

 K. K. T. 1953 
 
Översta raden från vänster: John Starck, Thor Orling, Ceved Perny, Rune Blom. Villy Björkman, Nils 
Sandegren. Andra raden: Evert Eriksson, Karl-Erik Modigh, Edvin Roxne, G. A. Johansson, Gösta 
Orling, Gösta Bingström, Ragnar Berg. Tredje raden: Gustaf Andersson, Ingvar Berglind (tävl.-sekr.), 
Harald Ekholm, Ragnar Hinricsson, Arthur Danielsson (ordf.), Börje Björkman (kassör), OIof Mogren 
(klubbm.), Sten Gasslander. Fjärde raden: Gustav Hermansson, Sven Johansson, Gösta Ericsson 
(sekr.), Felix Lundberg. 
 
Även i organisationsarbetet för bowlingsporten har klubben också deltagit aktivt. KKT var en 
av de klubbar, som bildade Stockholms Bowlingförbund och i såväI interimstyrelsen, vilken 
förberedde förbundets bildande, som i den första ordinarie förbundsstyrelsen, var KKT-are 
medlemmar. Vidare har vi deltagit i stadge- och uttagningskommittéer och under flera år 
har KKT-are varit salongschefer. Klubben har således på ett verksamt sätt bidragit till den 
stora utveckling, som bowlingsporten fått, och för detta vårt arbete har vi också vid flera 
tillfällen fått förbundets erkänsla. 
 
Vårsäsongen 1953 hade avslutats olyckligt genom att A-laget flyttades ned till div. 4 men 
klubbledningen hade trots detta anledning att se ljust på jubileumssäsongen. En kalldusch 
kom dock. Fenixhallen, klubbens dåvarande hemmahall, öppnades inte till höstsäsongens 
början. Trots förhandlingar med ägarna var hallen definitivt förlorad för allt bowlingspel.  
Man kan kanske inte begära att den religiöse värden skall förstå bowlingspelets finesser och 
det nöje detta skänker utövaren. Men man kunde kanske ändock begära, att vederbörande 
kunde ta litet mera hänsyn. En gammal storhetsepok i svensk och framför allt Stockholms 
bowling har därmed gått till ända. 
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KKT tvingades hysa in sig dels på Sveahallen och dels på Riddarhallen på mycket obekväma 
träningstider. Klubbmedlemmarna Iät sig dock inte avskräckas utan höll ihop och lyckades 
t.o.m. genom helhjärtade insatser bärga segern i div. 4 B. Nytt klubbrekord sattes i den 13:e 
omgången med för den tiden nästan otroliga 6355 poäng. En verkligt fin prestation. 
 
 

 
Protokollet från rekordslagningen 1954. 
 
 
Den planerade 40 års jubileumstävlingen måste dock skjutas på framtiden och kunde inte  
arrangeras förrän hösten 1955 då klubben åter samlats på nyöppnade PA-hallen.  
Tävlingen samlade 494 startande och KKT harangerades i såväl dagspressen som i  
Bowlaren för förnämliga arrangemang.  
 
 
KKT firade på lördagen 21 november 1953 sitt 40-årsjubileum med en lyckad fest på 
Kontoristtföreningen under presidium av nuvarande ordföranden Arthur Danielsson och med 
klubbmästaren Olof Mogren som Toast-Master. Av klubbens tre hedersledamöter var Ragnar 
Henricksson och Carl Tillman närvarande, den sistnämnde enkom upprest från Hälsingborg 
för att hylla jubilaren och medförande fyra vandringspriser. Förbundssekreteraren Artur 
Söderström bringade jubilaren en hyllning från Stockholms Bowlingförbund och överlämnade 
en silverpokal samt framförde dessutom Svenska Bowlingförbundets hälsning och lyck-
önskan. Av kvällens många talare inkasserade veteranen Harald Ekholm de största 
applåderna och vi citerar här hans tal, enär vi tror detta i hög grad intresserar såväl äldre  
som yngre bowlare: 
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Harald Ekholms tal i utdrag från Bowlaren 1953. 
 
Föga kunde man väl ana, då vi år 1913 tog de första famlande stegen på Reginas knarrande 
banor att man alltjämnt skulle vara aktiv i det ädla klotrullandet. Ej heller kunde man drömma 
om att vårt KKT 40 år senare skulle vara så livskraftig med så många aktiva medlemmar, en 
energisk styrelse i ledningen, alla hängivna klubben och bowlingen.  
 
40 år är ju dock en aktningsvärd ålder för en bowlingklubb. När vi började på Regina låg ännu 
värdshus och pilsnerdoften hägrande över bowlingen och det var först efter Stockholms 
Bowlingförbunds tillblivelse bowlingen som sport fick en större tyngd hos press och allmänhet. 
Tävlingsförhållandena var också innan förbundet utfärdade enhetliga bestämmelser, 
synnerligen drastiska. Sålunda kunde Fenix anordna en tävling om Svenska Mästerskapet  
om 6 serier och en tid senare under samma säsong utlyste Reginasalongen Svensk 
mästerskapstävling på 7 serier. 
 
Kloten och käglorna var också mycket varierande. Kloten var av trä och av nästan vilka 
dimensioner som helst. Det fanns spelare som hade klot med 27 cm i diameter. Senare 
fastställde dock förbundsstyrelsen att kloten vid tävlingar ej fick överstiga 22 cm. Tävlings-
ledningen kunde genom mallar som fanns på salongerna kontrollera att bestämmelserna 
efterföljdes. Käglorna var betydligt smalare än nutidens och därför mindre poänggivande, men 
rännorna i banorna var i stället mera markanta och isättningsspelare med lösa slag hade 
givande tider. Tvåhandsspel förekom i nästan lika hög grad som spel med bästa hand, men 
intresset för tvåhandsspel avtog dock så småningom allt efter som yngre sperare tillkom och 
tävlingsformen avskaffades också sedermera av förbundsstyrelsen.  
 
Några skruvmickelspelare hade då ännu ej dykt upp utan spelarna använda i regel 
precisionsslag med raka spåret direkt till strajkingången och det var först när amerikanarna 
kom hit till VM-turneringarna 1923 och 1926 som våra spelare bekantgjorde sig med 
skruvslaget. Samtidigt kom också glidskorna att efterträda de obligatoriska gummiskorna.  
 
Bowlingen ansågs på den tiden som en mycket exklusiv sport, någonting i likhet med 
curlingen och det var inte så lätt att bli du och bror med varandra som nu för tiden. Om vi, 
yngre bowlare, utan vidare sagt till en äldre spelare: "Tack skall du ha för god fight" skulle 
man säkert mött ett lika bistert som förvånat ansikte. Tävlingarna genomfördes alltid flott och 
elegant. Tävlingsledarna uppträdde i allmänhet i smoking, över ena axeln bars ett blågult 
band med en magnifik kokard vid sidan. Tävlingsledaren hade stor makt och kunde på 
stående fot diskvalificera en spelare, som enligt hans mening brutit mot tävlingsreglerna. 
 
Bowlingsporten har ju på dessa 40 år utvecklats på ett storartat sätt. Många nya bowling-
hallar har tillkommit, klot och käglor har fått hög standard och det är en väsentlig skillnad på 
de banor vi förr fick knega på och de, som i dag står till bowlarnas förfogande. 
 
Alltnog. Hur angenäma och trivsamma har inte dessa år varit för mej, som förunnats att få 
vara med i klubben under dessa 40 år. Många glada fester, många goda vänner och 
kamrater, segrar och nederlag lika växlande och som väl utgör tjusningen i detta fascinerande 
hobbyspel. Den som en gång blivit gripen av detsamma, släpper ej klotet förrän man därtill blir 
nödd och tvungen. 
 
 
HaraIds tal rönte, som sagt, allmänt bifall och gav även tonen åt den efterföljande angenäma 
samvaron. Man kastade sig även allmänt i dansens virvlar efter klämmig dansmusik men 
innan det frampå småtimmarna blev uppbrott hanns också prisutdelning för den interna 
jubileumstävlingen m.m. Till detta hörde hyllningen för klubbens energiska tävlings-
sekreterare, Ingvar Berglind, som till tack för mycket förtjänstefullt arbete blev pampigt 
prisbelönad. 
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De tio år som förflutit sedan 40-årsjubiléet har inte hört till KKT:s mest framträdande med 
undantag för säsongen 1954-1955 som är en av klubbens främsta genom tiderna.  
A-laget placerade sig då som tvåa i div. 3 B och presterade nio slagningar över 6000 poäng, 
varav sex i följd under vårsäsongen.  
 
Enstaka goda prestationer har naturligtvis gjorts men klubbens spelstandard sjönk katastrofalt 
omkring 1960. Detta kan direkt avläsas i klubbens resultat i matcherna mot BK Hobby från 
Malmö. År 1953 segrade KKT med 12-manna-poängen 8979, år 1958 förlust med 8806 poäng 
och 1961 förlust med 7837 poäng. 
 
Den 16 april 1955 noterades klubbens andra 300-serie. Ingvar Berglind stod för bedriften på 
Sveahallen (den finns inte med bland förbundets lista över godkända 300-hundringar). 
Gösta Adolfsson slog den första av förbundet godkända 1934.  
 
Omkring 1956 började flera av de äldre spelarna bli mätta på bowling och medlemskapet 
sjönk betänkligt, endast 16-17 aktiva. Så många nya medlemmar hade inte rekryterats och 
de som kommit hade inte på långt när de gamlas spelstyrka. Men några av de nya 
medlemmarna kunde lyckligtvis axla de äldres mantel och föra klubben vidare genom en bra 
organisation som gjorde att det blev förhållandevis lätt att värva nya medlemmar. 

 
Tävlingsdeltagandet var livligt under åren 
1953-1957 för att sedan gå tillbaka. Sålunda 
erövrades under säsongen 1956-1957 
Fenixkannan, Fenixhallens förnämliga och 
åtråvårda vandringspris, för alltid genom 
Arthur Danielsson och Gösta Karlsson.  
 
Fenixkannan fortsatte sedan som ett 
vandringspris inom klubben innan Sven Arne 
Åkerling 30 sept 1970 hemförde priset för gott 
genom att vinna sin tredje inteckning endats 9 
poäng före Folke Eriksson. 
 

År 1956 vann Rune Blom C-klassen i klubbens åtta-banstävling med 1605 poäng. Han tog 
tillsammans med Perry Norling en inteckning i klubbens eget vandringspris. 
 
Efterföljande säsonger präglades tyvärr av tillbakagång och våren 1961 flyttades A-laget åter 
ned till div. 4. Två säsonger tillbringades där men lagom till 50-årsjubileet har vi åter 
kvalificerat oss till div. 3.  B-laget höll en följd av år till i klass R2 men spelar nu i R9.  
lnnevarande säsong representeras klubben åter av ett C-lag. 
 
Utomstående läsare kan möjligen av detta referat förledas tro att KKT är en ålderssvag  
50-åring utan framtid på bowlingbanorna. Så är ingalunda fallet. 1963 är medlemsantalet 34 
aktiva bowlare, fler än på många år och under träningskvällarna är intresset på toppen såväl 
bland de rutinerade spelarna som bland klubbens många lovande nybörjare. Vi kan glädjas åt 
ett utomordentligt gott kamratskap, och den gamla fina KKT-andan lever än.  
 
Harald Ekholms uttalande inför 40-årsjubileet kan utan blygsel upprepas inför 50-årsjubiléet.  
 
KKT kommer att bestå ännu i många år och verka för bowlingsportens utbredning. 
 
KKT hade övervunnit ännu en kris. 
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Två stora och på sitt sätt revolutionerande händelser har ägt rum under de senaste 10 åren.  
 
I slutet av 1950-talet introducerades resarmaskiner i ett flertal hallar, bland dem PA-hallen. 
Resarmaskinerna ställde till med en del trassel de första åren men har sedan i stort sätt 
fungerat  tillfredsställande. 
 
I och med resarmaskinernas intåg ökades bowlingspelarnas antal explosionsartat. 
Ungdomens inträde i den gamla "gubbsporten" förde också med sig en revolution som  
ingen hade förutspått. 
 
 
År 1960 fick Stockholmsdistriktet en neutral hall för ligaspelet genom Enskedehallens 
invigning. Ligaspelet i Enskedehallen på vardagskvällar hälsades med entusiasm av större 
delen av Stockholms bowlarkår.  
 
 
Ytterligare en nyhet har introducerats under tioårsperioden, nämligen de tunga plastkäglorna. 
De har tillsammans med skärpta banbestämmelser bidragit till att resultatnivån över lag i dag 
är betydligt lägre än för tio år sedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Det finns olika stilar men alla 
 vill få samma resultat. 
 
 STRIKE !! 
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50-årsjubileét... 
 
 
Ägde rum lördag 9 november i ”van der Notska palatsets festvåning” på S:t Paulsgatan på 
Söder. C:a 75 gäster hade hörsammat inbjudan varav 14 var inbjudna till klubben. 
 
Den festliga lokalen, arrangemangen, den goda maten och musiken gjorde att deltagarna hela 
tiden hade humöret i topp och arrangörerna fick många lovord för en lyckad jubileumsfest.  
 
Under kvällen utdelades förtjänstplaketter till Harald EkhoIm, Ragnar Hinricsson, Mauritz 
Rickberg, Arthur Danielsson, Gösta Ericsson och Gösta Karlsson. 
 
 
I samband med jubileumsfesten utgavs en festskrift på 20 sidor. Såväl festen som festskriften 
gav ett ekonomiskt underskott. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Här visas en liten aptitretare 
tagen från KKT-Nytt inför 
kommande jubileum. 

 

 
 
Framsidan på Jubileumsmatrikeln. 
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Jubileums tävlingen som genomfördes på PA-hallen över 4 veckoslut i november lockade  
530 startande och 240 lag. Tävlingen spelades över 8 serier utan hcp. i 4 klasser,  
nominerade 2-manna lag samt en dam-klass.  
 
 
Många fina priser hade ordnats av klubben, bl.a. fick vinnaren av A-klassen Sven Vianden 
Chik med 1620 poäng förutom en KKT hedersplakett också en flygresa till Kanarieholmarna 
för 2 personer! Sammanlagt delades det ut 70 individuella priser och 30 lagpriser.  
 
 
Tävlingen gick under pressade ekonomiska villkor och kunde genomföras utan förlust endast 
därför att ett stort antal priser hade skänkts. Resterand priser kunde dessutom köpas med 
goda rabatter. 
 
 
Kostnad för individuell start var 21 kr och för 2-manna laget 4 kr per person. 
 
 
Vid tidigare tävlingar som KKT arrangerat, har klubben i såväl dagspress som fackpress alltid 
erhåIlit vitsord för god regi. Stockholms Tidningen skrev bl.a. den 13 december 1955: 
 
 

”och KKT kunde inkassera en arrangörs triumf” 
 
 
Det är därför all anledning för oss att vid vår jubileumstävling 1963 göra vårt bästa för att 
traditionsenligt genomföra tävlingarna på ett perfekt och för alIa tävlande trivsamt och 
angenämt sätt. Av tidigare erfarenhet vet undertecknad, att protokollförare är ett mycket 
populärt inslag vid tävlingar av detta slag. Det beslöts enhälIigt på klubbmötet den 17 oktober 
att klubben håller med protokollförare vid samtliga starter. 
 
 
Gösta Ericsson  /  Tävlingsledare 
 

 
 
 Träningskväll på 50-talet 
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Utdrag från 50-års jubileum skriften. 
 

 



 KKT 1913 – 2013 Sid 15(58) 
 

 
 
KKT åren 1964 – 1979 
 
Styrelsen för klubben består fr. o. m. 1963-64 av sju man, vilka 
kan beskådas på detta uppslag. Ordföranden Göte Bergquist, 
har svingat klubban i två säsonger. Tidigare har han övat sig 
som klubbmästare. Kassören Gösta Karlsson har räknat våra 
pengar i 4 år. Han har god erferenhet, då han "i det civila" är 
bankman och dessutom varit kassör i klubben tidigare. 
Sekreteraren Sven Arne Åkerling har skrivri protokoll och annat i 
5 säsonger. Tävlingssekreterare Arne Kleréus är ny för året men 
ser ut att ta sitt kall på allvar. Kubbmästare Perry Norling är 
också ny i denna befattning men har varit med i några år som 
suppleant.  
 
Av suppleanterna har Hans Lindberg varit med några år, tidigare 
klubbmästare, medan Thor Orling är ny för året. Som gammal 
KKT:are vet han dock hur tongångarna går. Som synes är 
styrelsen ett tvärsnitt av klubben med hög- och lågklassare, med 
gamla och nya medlemmar. 
 
 
 

 
 
KKT:s styrelse 1963-64:  Fr. v. Gösta Karlsson, Sven Arne Åkerling, Arne Kleréus, Perry Norling, Hans 
Lindberg och Thor Orling. 
 
 
Under perioden har styrelsen förändrats med en del nya ansikten.  Arthur Danielsson återkom 
som ordförande under 2 säsonger. Thor Orling tog över 1966-67. Hans Lindberg valdes till 
säsongen 1967-68 och behöll klubban t.om. säsongen 1972-73. Gösta Jentell, Benny Orling 
satt 1 år var innan Sven Arne Åkerling valdes för 4 säsonger och Lars Sjöstedt tog över 
säsongen 1979-80 och behöll ordförande posten i 10 säsonger.  
 
Folke Eriksson blev kassör 1967-68 och skötte den posten på ett strålande sätt  t. o. m.  
2005-06. Folke blev utnämd till Hedersmedlem då han lämnade styrelsen i maj 2006.  
Göran Persson och sedan Per Sturk har avlöst Sven Arne Åkerling som sekreterare. 
 
Kortare inhopp i styrelsen av Bernt Fridén, Rolf Söderman, Hans Axmacher, Lars Birger Fall, 
Karl Olow Gustavsson, John Johansson, Håkan Rosenqvist, Lennart Fahlgren, Åke Jonasson, 
Olle Lundin, Hans Persson, Stig Stoltz, Kurt Hjelm och Hans Olsson.  
 

 
 
 Ordförande Göte Bergquist 
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Den period som nu skall redovisas har kanske inte varit lika glansfull som de tidigare. Detta 
beror inte bara på att vi skulle ha blivit så mycket sämre, utan framförallt på en oerhört mycket 
större konkurrens. 
 
 
1963 var KKT en blandning av ”gamla" och garvade kämpar, sådana som varit med några år 
och börjat visa framfötterna samt rena nybörjare. Antalet aktiva spelare var 1963 34 st vilket 
gör KKT till en av landets största specialklubbar. Träningen skedde torsdagar på PA-hallen 
och träningsviljan var påfallande god hos de allra flesta. Klassvis fördelar sig spelarna på två 
A-klassare. Arthur Danie!sson och Thor Orling, båda medlemmar sedan 1947, tre B-klassare, 
sex C-klassare och resten D-klassare av vilka 14 valts in under de två senaste säsongerna. 
Medlemsantalet har fördubblats under dom sista åren. 
 
 
Säsongen 1962-63 gav vi oss själva en fin jubileumspresent genom att komma på andra plats 
i Stockholmsserien klass 4. Därigenom spelar vi säsongen 1963-64 åter i div. 3. Vårt mål är 
att hålla oss kvar. Nästa säsong när våra lågklassare har fått bättre rutin, räknar vi med att 
blanda oss i toppstriden. Siktet är inställt på division 2. Namnet Träff förpliktar och jag tror inte 
vi kommer att missa målet. B- och C-lagen är en fin plantskola. 
 
 
Saxat ur KKT-Nytt 1964: 
 
Speltiden är som alla vet 15 min. per serie och den skall hållas. Tänk på att hålla tiden. 
 
 I Sv. Bowlingförbundets stadgar står att spelare på träningskväll skall vara iförd klubbdräkt. 
KKT:s dräkt är vit skjorta med klubbemblem och KKT på ryggen samt vita byxor. Spela alltid i 
den dräkten !! 
 
 
Säsongen 1966-67 var det första gången klubben representerades av 3 st 8-manna lag i 
seriespelet. Alla 3 lagen kom dessutom på prisplats. 
 
Säsongen 1969-70 har klubben för första gången i sin tillvaro haft 4 lag med i seriespelet, 3 st 
åttamannalag och ett fyramannalag. 
 
Säsongen 1971-72 var första gången klubben deltog i den av Stockholms Bowlingförbund på 
försök anordnade serietävlingen i amerikanskt spelsätt för 4-mannalag.  
KKT startade med 2 st lag. 
 
Säsongen 1972-73 startade KKT ett lag i Oldboysserien på Mälarhallen för 3-mannalag. 
 
År 1977 startade KKT 3M Tournament och 1983 Fuji Film Cup. Även om tävlingarna inte varit 
några dundersuccéer ekonomiskt så har de dock givit ett tillskott till klubbkassan.  
Dessutom har de varit arrangörsmässiga succéer som givit KKT ett gott renommé och oss 
själva en större sammanhållning. Vi skall heller inte glömma att våra sponsorer, 3M Svenska 
AB och Fuji Film, har gjort det möjligt för oss att hålla hög nivå på tävlingarna. 
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Året 1964 började med en inom KKT unik prestation i 
och med att kvartetten Gunnar Almqvist, Göte Bergquist, 
Perry Norling och Sven Arne Åkerling spelade hem BSM 
i 4-mannalag i Hässleholm. En verklig knall!  
Resultatet 3124 var naturligvis ett nytt klubbrekord. 
 
 
Andra framgångsrika resultat under perioden har varit: 
 
 
Göte Bergquist vann C-klassen i Brännkyrkahallens 
invigningstävling med fina 1574 poäng.  
 
 
 
 

 
Göte segrade också i C-klassen på Kungsholmshallens mästerskap. Han blev 2:a i C-klassen 
på Kronprinshallen i Malmö. I samma tävling blev Erik Rudberg tvåa i D-klassen. 
 
 
Gunnar Almquist blev trea i D-klassen i KKT:s jubileumstävling. Han segrade också i  
D-klassen i Riddarhallens hallmästerskap. 
 
Göte Bergquist och Gunnar Almquist har varit klubbens framgångsrikaste spelare den gångna 
säsongen.  
 
 
 
1964-65 
Avgifterna denna säsong var:  Månadsavgift 50 kr. Passiva årsavgift 20 kr. 
 
Erik Östergårds blev trea i Riddarhallens mästerskap. Tillsammans med  Kai Dahlström vann 
dom Riddarhallens lagmästerskap före självaste AIK. 
 
Kai Dahlström toppade tävlingen om ”Triumf-pokalen” i Västerås. 
  
Gunnar Almqvist vann C-klassen i en tävling i Västerås. Tillsammans med Kai Dahlström och 
Hans Lindberg vanns även lagtävlingen närmast före AIK. 
 
 
 
1965-66 
Erik Rudberg vann sin klass i Helsingfors. Erik slog också nytt hallrekord över 1 serie i 
Kvicklyhallen med 278 poäng. 
 
 
 
1966-67 
Birger Wiberg blev tvåa av 806 startande i BDM på Enskedehallen. 
Erik Rudberg blev klasssegrade i Södertälje. 
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1967-68 
I hösträffen på Lidingöhallen segrade Lennart Norling i D-klassen med 1659 poäng. Det gav 
också en tredje plats i hela tävlingen. Det var ett nytt klubbrekord och Lennart kunde sedan ta 
igen sig i en fåtölj som var lönen för mödan.  
 
Kai Dahlström vann A-klassen i Åkeshovshallen SAS Vandringspris. Han blev också fyra av 373 
startande i Arvöcupen med 1428 poäng över 7 serier.  
 
 
 
KKT i div. 4 A i allsvensk klass.  (Utdrag från Bowlaren nov 1967:) 
 
KKT i Div IV-A svarade för en verkligt fin slagning när sjätte omgången avgjordes.  
John Johansson 780, Gustav Hermansson 776, Kai Dahlström 773, Sven Arne Åkerling 776, 
Arne Klereus 740, Lennart Norling 736, Gunnar Almqvist 715 och Birger Wiberg 680 noterade 
totala 5966 poäng. Utan tvekan veckans lag när Eriksdal fick det tvivelaktiga nöjet att möta 
KKT i högform.  
 
 
 
Rafflande strider i seriefinalen.  (Utdrag från Bowlaren maj 1968:) 
 
Stockholmsseriens sista omgång bjöd på åtskilliga raffelmatcher i tät och jumbostriden.  
I Div. IV A var det ren gruppfinal mellan KKT och Järnhandlarna som KKT på bortabanor 
kunde hemföra med 6 pinnar efter en rasande spurt. Sven Arne Åkerling 797 och Kai 
Dahlström 796 avgjorde det hela. Segersiffrorna 5893 - 5887. Mot Div 3!! 
 
 
 
1968-69 
Vår ordförande Hans Lindberg valdes vid Svenska Bowlingsförbundets årsmöte in som 
suppleant i förbundstyrelsen. KKT:s första efter Harald Ekholm. 
 
På vårat årsmöte rapporterade Hans Lindberg att Svenska Bowlingförbundet kommer att 
övergå till en enhetlig handikappsberäkning troligen fr.o.m. säsongen 1972-1973. 
 
Erik Östergårds blev i kvalet till SM i Växjö tjugosjunde man och gick därmed till finalspel.  
I finalen slutade han på en tjugotredje plats. 
 
 
 
1969-70 
Månadsavgiften höjdes till 55 kr. 
 
Under hela 1960-talet höll A-laget omväxlande till i division 3 och 4. Åren 1972-74 spelade 
KKT för första gången i division 2. Detta var början till en uppgångsperiod i klubbens historia. 
Efter några år i trean tog man åter steget upp i tvåan, visserligen bara för en säsong, men nu 
hade man fått blodad tand och några år senare etablerade sig KKT i division 2.  
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1970-71 
På Stockholmsdistriktet årsmöte invaldes Sven Arne Åkerling i Stockholms Bowling-förbunds 
styrelse. Han skall verka som ordförande i serie- och tävlingskommittén och verka för ett nytt 
seriesystem f.o.m. nästa säsong. 
 
30 sept. vann Sven Arne Åkerling ”FENIX-kannan” genom att ta sin tredje inteckning via 1570 
poäng inkl. hcp endats 9 poäng före Folke Eriksson. Fenixkannan började vandra redan i 
mitten på 50-talet och var från början uppsatt som ett vandringspris på Fenix-hallen. 
 
A-laget segrade i div 3 Östra och avancerade till div 2 nästa säsong. Inte sedan mitten av 
1940-talet har klubben spelat i en så hög serie. Laget vann 14 och förlorade 4 matcher. Snittet 
blev 726 poäng och med högsta slagningen 6086 poäng i Älta. 
 
Sista omgången blev dramatisk då KKT kunde gå förbi BVK som har haft ledningen från första 
omgången och till den näst sista för att till slut bli snuvade på mållinjen av KKT med nitton 
nedslagna käglor efter arton matcher. KKT avslutade grant med 6048 poäng mot Eriksdal 
med inte mindre än tre man över pari. Matchvinnare blev Benny Orling 816, Erik Östergårds 
815 och Gunnar Almkvist 812. 
 
Bästa tävlingsspelare har varit Gunnar Almquist som vunnit B-klassen i flera tävlingar och 
kvalificerat sig till Stockholmsmästerskapet. I denna tävling har också Leif Johansson placerat 
sig. Leifs största framgång under säsongen var segern i Sveahallens mästerskap. I C-klassen 
har Benny Orling nått de bästa resultaten. Klubben kommer till nästa säsong att kunna notera 
ovanligt många uppflyttningar till en högre spelklass.  
 
I Expressen Cup för 2-mannalag 2 serier på PA-hallen placerade sig Erik Östergårds och 
Gunnar Almquist på fjärde plats.  
 
I stafetten på Mälarhallen kom KKT sexa av femtiofem lag. 
 
 
1971-72 
För första gången deltog klubben i den av Stockholms Bowlingförbund på försök anordnade 
serietävlingen i amerikanskt spelsätt för 4-mannalag. KKT startade med två lag. 
 
A-laget slog nytt klubbrekord i bortamatchen mot Pollux i idrottshuset i Karlstad med 6230.  
Leif Johansson slog den 12 augusti 1971 279 poäng på Birkahallen. 
Perry Norling slog den 27 februari 1972 887 poäng på 4 serier Hagebyhallen. 
5 december 1972 slogs rekordet över 4 * 8 serier på Enskedehallen med 5922 poäng.  Leif 
Johansson (1557), Erik Östergårds (1468), John Johansson (1464), Benny Orling (1434). 
 
I BDM kvalificerade sig Erik Rudberg för finalspel. Han var tyvärr förhindrad att fullfölja och 
placerade sig därmed på 32:a plats. 
 
Leif Johansson vann JDM som spelades på PA-hallen. 1636 poäng i kvalet och ledning inför 
finalen där Leif slog 1626 poäng och slutade på 3262 poäng, 39 poäng före tvåan. Leif var 
också finalist i Stockholmsmästerskapet. 
 
I Februari 1972 blev Erik Östergårds tvåa av 133 startande i klass A i Klamparträffen på 
Mälarhallen. 
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1972-73 
A-laget spelade i div 2 men kom sist och flyttas ned till div 3 nästa säsong.  
 
John Johansson slutade på andra plats i Oldboys SM i Värnamo. Han placerade sig på elfte  
plats av 379 i kvalet med 1592 poäng och kunde med 1638 poäng i finalen, som var bästa 
finalresultat, avancera till andra plats med totalt 3230 poäng, endast 20 poäng efter segraren. 
På dom fem sista serierna slog John 1091 poäng och var ca 100 poäng bättre än övriga 
pristagare. Tillsammans med Thor Orling kom han åtta i 2-manna lagtävlingen bland 151 
startande lag. 
 
 
1973-74 
1973 vann Per Sturk hallmästerskapet i Keravahallen i Helsingfors med 1660 poäng och  
1974 var han trea i Stockholmsmästerskapet. Pelle spelade under säsongen 1973-74  
32 st allmänna tävlingar, de flesta tillsammans med Magnus Engdahl. 
 
 
1974-75 
Benny Orling slog tre nya klubbrekord på Mälarhallen.  
445 på 2 serier, 703 på 3 serier, 918 på 4 serier. 
 
Gunnar Almqvist 1580, Håkan Rosenqvist 1569, Gustav Hermansson 1476 och Magnus 
Engdahl 1446 slog nytt klubbrekord över 4 * 8 serier med 6071 poäng. 
 
 
1975-76 
Arne Kleréus slog nytt klubbrekord över 1 serie med 287 poäng på Söderhallen. Han slog 
också rekordet över 2 serier med 450 poäng på Enskedehallen. 
 
Leif Johansson slog fyra klubbrekord på Sergelhallen 5 serier 1063 poäng,  
6 serier, 1298 poäng, 7 serier 1483 poäng och 8 serier 1703 poäng. 
 
Leif Johansson 1703 och Per Sturk 1502 poäng slog klubbrekordet över 2 * 8 serier med  
3205 poäng.   
 
Per Sturk 1576, Håkan Rosenqvist 1573,  Benny Orling 1537 och Leif Johansson 1494 slog 
klubbrekord på 4 * 8 serier med 6179 poäng.   
 
 
1976-77 
På årsmötet 17 maj 1977 bildades en tävlingskommitté som skall ansvara för arrangemanget 
av KKT:s tävlingar.  Kommitténs sammansättning:  
Sammankallande Sven Arne Åkerling.  Övriga som ingick, Folke Eriksson, Håkan Rosenqvist, 
Lars Sjöström, Rolf Söderman. 
 
Leif Johansson slog tre klubbrekord på PA-hallen.  
2 serier 452 poäng, 5 serier 1069 poäng, 7 serier 1487 poäng. 
 
Leif Johansson 1625 och Benny Orling 1609 poäng slog klubbrekord över  2 * 8 serier med 
3234 poäng. 
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1977-78 
Bildades också en juniorsektion men tyvärr försvann våra juniorer till mera ungdomliga 
omgivningar efter några år. Leif Larsson, Börje Salmén och Lars Åkerling hann dock placera 
sig i KKT 3M-Tournament och Larsa representerade också KKT i stadslaget för juniorer. 
 
Göran Persson slog klubbrekordet över två serier med 464 poäng på PA-hallen. 
 
 
 
1978-79 
Lars Åkerling slog klubbrekordet över två serier med 480 poäng på PA-hallen. 
 
I november segrade Hasse Sjöstedt, Ray Höglund och Björn Nordbeck i Råsunda 
Tournament på Solnahallen. 
 
I november segrade Per Sturk och Hans Sjöstedt i Sveas jubileumtävling på Vårbyhallen. 
 
 
 
1979-80 
16 feb 1980 slog A-laget nytt klubbrekord med 6279 poäng på PA-hallen. 
 
24 feb 1980 slog Lars Åkerling nytt klubbrekord över tre serier med 717 poäng på PA-hallen. 
 
Börje Salmén vann BK Åttans tävling på Sveahallen. 
 
Lars Åkerling vann Sturebyslaget på Högdalshallen. 
 
Arne Kleréus vann Oldboys DM på Sollentunahallen. 
 
Benny Orling, Åke Jonasson, Leif Johansson, Per Sturk och Hans Sjöstedt kvalade in till den 
första finalen i 5-manna-DM. 
 
Till SM-finalen kvalificerade sig Hans Sjöstedt och Lars Lindell.  
 
 
Åren 1977-79 förstärktes spelarkadern med flera etablerade spelare från SP och framtiden 
lovade gott för anrika KKT. Träningen intensifierades, försök till rationell träning gjordes under 
ledning av Benny Orling och Hasse Sjöstedt och senare Jarl Munkestam och det gav resultat. 
Vår spelstyrka ökades markant, tävlingsverksamheten var större än på många år och KKT-
spelare började synas allt oftare i prislistorna.  
 
De bästa ligaspelarna under 70-talet var Per Sturk, Benny Orling och Leif Johansson. 
 
 
Också ekonomiskt tycktes vi gå en något ljusare framtid till mötes, eftersom klubbkassan 
förstärktes med små överskott från KKT 3M-Tournament. Detta gjorde att vi kunde hålla 
månadsavgifterna på en rimlig nivå trots ständiga, ganska kännbara prishöjningar på 
abonnemang och förbundsavgifter. 
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KKT under åttiotalet. 
 
Uppgången från slutet av 70-talet fortsatte i början av 80-talet. Detta kan skönjas framförallt 
av ligalagens resultat. A-laget tog steget upp i division 2 1982 och där har vi spelat sedan 
dess bortsett från en ettårig flopp i division 3. Framgångarna kom inte gratis. Det energiska 
arbete styrelsen och tränarna utförde under åren 1977-1982, gav oss en stabil grund att stå 
på, både ekonomiskt och spelmässigt. 
 
Inför jubileumssäsongen 1988-89 tvingades vi att slå av på arbetet med tränings- och 
tävlingsverksamheten och prioritera jubileumsfirandet. Våra personella resurser räckte helt 
enkelt inte till för att klara båda uppgifterna tillfredsställande. Men detta utgör inte något avkall 
på att vi skall vara en klubb som har stabilt fotfäste i division 2. Efter jubileét kommer vi att ta 
tag i vardagsarbetet på nytt. 
 
Den största anledningen till att vi haft en god stabilitet är, förutom våra duktiga bowling-
spelare, en energisk och effektiv styrelse. Hela 80-talet har Lasse Sjöstedt, Folke Eriksson 
och Per Sturk jobbat framgångsrikt med både ekonomi och speluppläggning, stöttade av 
övriga styrelseledamöter och våra duktiga tränare. Övriga har i stort sett bara behövt assistera 
och ägna oss åt träning och spel. 
 
 

 
 
Andra som tillhört styrelsen kortare perioder under 80-talet är:  
Hans Olsson, Hans Persson, Håkan Bogren, Lars Bergman, Leif Larsson, Lennart Fahlgren, 
Mikael Persson, Rolf Söderman, Sven Arne Åkerling och Åke Jonasson. 
 
Resultatnivån inom klubben har höjts väsentligt inte bara på grund av att vi fått bättre material 
utan också för att vi arbetat med vår bowling. Serielagens snitt har varit avsevärt högre än 
under föregående perioder. Nytt klubbrekord slogs den 23 februari 1985 på numera nedlagda 
Solnahallen, 6322 poäng, och snittet för A-laget har legat mellan 740  
och 750 poäng. Vår rekordtabell visar också upp hyggliga siffror, även om vi ännu inte nått 30-
talets rekordnivå.  
 
Träningen har bedrivits på PA-hallen och A-laget har blivit ett stabilt div 2 lag. Inför säsongen 
1985-86 så avbokade vi vårat 4-manna C-lag pga att medlemsantalet hade sjunkit. Vi hade 
denna säsong endast ett 4-manna B-lag innan vi åter fick 2 st 8-manna lag i seriespelet. 
Tyvärr har vi inför 90-talet återigen fått gå ner till ett 4-manna B-lag. 
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Under hela 1980 talet har KKT arrangerat KKT 3-M Tournament på PA-hallen. Säsongen 
1983-84 började även Fuji-cup att arrangeras. Båda tävlingarna fick fina lovord för 
arrangemangen. 
 
Många kända klubbar har deltagit och skördat framgångar i båda tävlingarna. Bland segrarna 
kan nämnas AIK, Amiki, Fredrikshof, Nobel, Sundbyberg, Trol, Tyresö, Umeå IK, Väduren. 
Bland damlag har AIK och Pin Club prisplacerat sig. 
 
 

 
 
Lars Sjöstedt, Per Sturk och Folke Eriksson i sekretariatet. 
 
 
 

 
 
Sven Arne Åkerling och Lars Sjöstedt förbereder en prisutdelning.
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Saxat ur KKT-Nytt 1980: 
 
Nu har det hänt ! 
 
KKT-are slog 300-serie. 
 
För första gången i "modern tid" har en 300-serie noterats. Den som svarade för bedriften var 
vårt nyförvärv från Hook, Roland Neiling. Den 14 augusti slog han till på PA-hallens bana 4 i 
klubbmatchen mot Hammarby.  
 
När Roland steg fram på banan för att sIå den tolfte strajken, såg han ut precis som vanligt,  
inte särskill skärrad, men ett omsorgsfullt klotputsande minuten tidigare avslöjade nervositeten. 
En bra träff - men fyrans kägla behagade vrenskas ett tag innan den fann för gott att Iägga sig 
tiII ro bredvid de andra. Ett glädjeskutt av Roland och ihållande applåder och ryggdunkningar av 
alla kompisar bekräftade den säIlsynta prestationen. Med sin perfekta serie bidrog Roland 
dessutom tilI att KKT slog Hammarby med några poäng. 
 
Rolands 300-hundring blev inte officiellt godkänt av förbundet men vi kommer ihåg den ändå! 
 

 
 

 
 
 
Utdrag från Bowlaren. 
 
Säsongens första herrfullträff (300-serie) svarade Roland Neiling för, när han i World Cup 
kvalet i PA-hallen avslutade med grannlåten. Roland som därmed debuterat för sin tredje 
klubb efter cirka 20 års bowlande. I år återfinnes Roland i KKT-dressen efter att under drygt 
15 år ha spelat för Hook. Debuten skedde i Mercur en gång i världen. 
 
- När Hook lämnade PA-hallen bytte jag klubb då jag inte ville byta hemmahall. Fullpoängaren 
kom egentligen utan att jag hade räknat med det. Först i sista slaget kändes det en aning 
nervöst. Det såg ut att bli "bara" 299 då fyrans kägla länge tvekade innan den la sig till ro, 
berättade en strålande glad Roland som nu totalt fick ihop 907.  
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Våra främsta ligaspelare under 80-talet har varit Benny Orling, Per Sturk, Hans Sjöstedt och 
under dom senaste åren Björn Nordbäck. Också Jarl Munkestam, Åke Jonasson, Roland 
Neiling, Gustav Hermasson, Folke Eriksson och Arne Kleréus har haft framgångar. 
 
Under 80-talets KM har framförallt Per Sturk, Ray Höglund och Roland Neiling utmärkt sig. 
Även Folke Eriksson, Björn Nordbäck och Jarl Munkestam har vunnit KM seger. Av övriga har 
Benny Orling, Hans Sjöstedt, Lars Sjöstedt, Rolf Söderman och Åke Jonasson prisplacerat 
sig. 
 
Från och med säsongen 1983-84 spelades KM vid två tillfällen. I början på två olika  hallar i 
Stockholmsområder men f.o.m. säsongen 1989-90 så spelade man över en helg på två olika 
platser, företrädelsevis i landet och med en övernattning. Säsongen 1993-94 så ändrade man 
till att spela vid två olika tillfällen och senare blev det en gång på hösten och en gång på 
våren. 
 
 
Deltagandet i allmänna tävlingar var livligt under åren 1980-1985 men har senare tyvärr 
avtagit. Detta beror delvis på att förbundet infört flera ligaomgångar men detta är inte hela 
orsaken. Snarare är det väl så att många av oss börjar "bli till åren" och är lite mätta. Det här 
är en utveckling som på något sätt måste brytas.  
 
 
 

 
 
Ett ungdomligt A-lag 1980.  
Överst fr.v. Benny Orling, Lars Åkerling, Börje Salmén, Per Sturk.  
Nedersl Ake Jonasson, Lasse Lindell, Björn Nordbeck, Hasse Sjöstedt. 
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Här är några noteringar från åren 1980-1989: 
 
1980-81 
I BDM gick Ray Höglund til final.  
 
Hans Sjöstedt gick till SM final.  
 
Lars Åkerling har representerat Stockholms U-21 lag. 
 
1980 vann Lars Åkerling (junior) Sturebyslaget på Högdalshallen.  
 
Arne Klereus vann Oldboys DM bland 244 startande. 
 
 
 
1981-82 
Månadsavgiften höjdes till 130 kr. 
 
Per Sturk kom trea i hallmästerskapen på Sollentunahallen med 1685 poäng.  
På det resultatet blev han också klubbmästare.  
 
 
 
1982-83  
Månadsavgiften höjdes till 135 kr och den passiva årsavgiften till 100 kr. 
 
5 mars 1983 slog Åke Jonasson 1707 poäng över 8 serier på PA-hallen i hallmästerskapen 
vilket också gav 4 nya klubbrekord. 
5 serier 1117 poäng, 6 serier 1352 p, 7 serier 1530 p och 8 serier 1707 p. 
 
16 april 1983 slog A-laget nytt klubbrekord med 6298 poäng på Brännkyrkahallen. 
 
 
 
1983-84  
Björn Nordbäck och Hans Sjöstedt gick till final i DM. 
 
Björn Nordbäck gick till final i SM.  
 
11 mars 1984 slog Roland Neiling 923 p. på PA-hallen vilket var klubbrekord över 4 serier. 
 
17 mars 1984 slog Lars Åkerling 500 p. på PA-hallen vilket var klubbrekord över 2 serier. 
 
 
 
1984-85  
Månadsavgiften höjdes till 160 kr. 
 
Gustav Hermansson kom på fjärde plats i O-DM. 
 
A-laget slog nytt klubbrekord med 6322 poäng på Solnahallen den 23 februari 1985. 
 
Medlemmsantalet hade sjunkit till drygt 20 aktiva och KKT satte in en annons i Bowlaren inför 
nästa säsong med önskan om nya medlemmar.  
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Från Bowlaren mars 1985: 
 
KUNGÖRELSE 
 
KKT, KägelKlubben Träff har för avsikt att till nästa säsong 85/86 utöka medlemsantalet. Idag är vi ca 
25 st, vår målsättning är att vara 35-40 st. KKT är idag en klubb med 3 st mycket duktiga tränare, vi tror 
oss kunna komma högre upp i seriesystemet med en del nya medlemmar som är villiga att satsa för att 
bli bättre bowlare. Kamratskap, är för oss ett levnadssätt. Är Du intresserad att få veta mera om KKT, 
kontakta gärna Lars Sjöstedt. 
 
 
1985-86 
Roland Neiling gick till final i ODM. 
 
 
 
1986-87 
På årsmötet 7 maj 1987 bildades en tävlingskomité bestående av Lars Bergman, Folke 
Eriksson, Roland Pettersson, Lars Sjöstedt och Per Sturk. 
 
Arne Kleréus kom trea i Trols stortävling, Trol Tournament på PA-hallen. 
 
Roland Neiling kom på femte plats i ODM. Tillsammans med Erik Östergårds kom han på 
fjärde plats i 2-manna tävlingen och tillsammans med Gustav Hermansson och Arne Kleréus 
blev det en andra plats för 4-manna laget. 
 
I maj 1987 noterade Pelle Sturk fömämliga 1747 poäng i Bankmästerskapen i Göteborg. 
Resultatet kunde tyvärr ej godkännas som klubbrekord eftersom det ej slogs i en allmän 
tävling.  
 
 
 
1987-88 
I februari 1988 hade Per Sturk 1659 poäng i Östergötland Open som spelades i Linköping, en 
stor internationell tävling. 
 
Vårt stora problem nu, liksom så många gånger förr är ett sjunkande medlemsantal. Vi skulle 
behöva ett antal yngre spelare som kunde ta över, ty medelåldern börjar bli väl hög. Men  med 
den inneboende styrka och den fina anda som finns inom klubben vågar vi påstå att vi 
kommer att rida ut många stormar än. Vi ser därför framtiden an med tillförsikt och vi 
genomför vår 75-årsjubileumssäsong med stolthet. De hundra åren kommer vi att överleva om 
bara bowlingen finns kvar som sport. 
 
 
 
1988-89 
Månadsavgiften höjs till 180 kr och ligaspelet sänks till 30 kr serien under hösten 1988. 
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Utdrag från Bowlaren november 1988 angående våra 75 år. 
 
KKT (Kägelklubben Träff), den näst äldsta rena bowlingklubben i Sverige, firade 5 november 
1988 sitt 75-årsjubileum med en intern tävling på PA-hallen, klubbens hemmahall, och en 
jubileumsmiddag på Djursholms slott. Det var på dagen 75 år efter det att klubben bildades 
1913. Ett 70-tal gäster mötte upp, mest förstås klubbmedlemmar med damer. 
 
Initiativtagare till KKT var Ragnar Hinricsson. 1916 blev han klubbens förste svenske rekord-
hållare med 665 poäng, f.ö. den första svenska rekordnoteringen. Under åren fram till mitten 
av 1930-talet tillhörde KKT Sverige eliten, senare har man spelat i lägre divisioner med 
växlande framgång. I dag spelar klubben i div II. 
 
Harald mest framgångsrikI 
 
KKT:s genom åren framgångsrikaste spelare, tillika en av stiftarna, är Harald Ekholm, som 
under 20 år fanns med i elitskiktet. 1936 slog han först svenskt rekord över 4 serier med 966 
poäng och endast 2 veckor senare höjde han det till 967. För de prestationerna belönades 
Harald Ekholm med Svenska Bowlingförbundets första guldmedalj för årets främsta 
prestation. 
 
Nils Sandegren var en annan rekordinnehavare som 1934 slog 1768 poäng vilket då var 
svenskt rekord över 8 serier. Också administrativt har KKT-are bidragit till bowlingsportens 
frammarsch. Harald Ekholm var en av initiativtagarna till bildandet av Stockholms Bowling-
förbund och under några år förbundets vice ordförande och sekreterare. Också i "modern tid" 
har KKT haft representanter såväl i Svenska som i Stockholms Bowlingförbund. 
 
Under de senaste 10 åren har KKT även presenterat sig som en skicklig tävlingsarrangör 
genom KKT 3M-Tournament och Fuji Film Cup. KKT är nu som tidigare en välskött klubb med 
en kamratanda som räckt till även i svåra nedgångsperioder. Om bara bowlingsporten består 
kommer KKT-Ievet att ljuda långt förbi 100-årsdagen. 
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75-års Jubileumsmiddagen på Djursholms slott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 Orförande Lars Sjöstedt håller  
 välkomstalet. 

 
 

I väntan på att middagen serveras. 

 
 
 Sven Arne Åkerling, Gösta Karlsson, Arthur Danielsson  
 efter blomster uppvaktning. 
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KKT under nittiotalet. 
 
90-talet första styrelse bestod av Roland Pettersson Ordförande, Folke Eriksson Kassör,  Per 
Sturk Sekreterare, Lennart Fahlgren Vice Ordförande. Jarl Munkestam, Lars Bergman, Mikael 
Persson suppleanter. Jarl har även varit UK. 
 
Under 90-talet har Gunnar Moquist och Kari Jääskeläinen blivit invalda i styrelsen och de har 
tillsammans med Folke Eriksson och Roland Pettersson varit våran stomme in i 2000-talet 
också.  
 
Anders Agnefalk, Bo Pettersson, Gilbert Persson, Jerry Björnheim, Lennart Flygge, Ove 
Harlestedt är andra som deltagit i styrelsearbetet. 
 
 
Säsongen 1991-92 flyttade klubben till Kungshomshallen då PA-hallen blev tvungen att 
stänga pga höjda hyror och det blev ”Dansens hus” istället. Banhyran var då 127 kr per bana 
och timme. Under säsongerna 1997-98 och 1998-99 spelade vi på Birka innan vi återkom till 
Kungsholmshallen där vi förblev t.o.m. 2002-2003. 
 
A-laget har under perioden spelat i div 2 med undantag för säsongen 1993-94 då vi efter 
serieseger året innan prövade lyckan i div 1 men det blev en kortvarig tillvaro då vi slutade sist 
och ramlade ner i div 2 igen. 7 vunna och 21 förlorade matcher och vi uppnådde ett snitt på 
759 poäng. Högsta slagning var 6448 poäng. Dessa resultat räckte inte till i div 1. 
 
 
I början på 90-talet hade de aktiva medlemsantalet sjunkit och KKT hade endast ett  
4-manna B-lag i början av 90-talet. Under dom första åren på 90-talet anslöt ett antal nya 
medlemmar och medlemmsantalet ökade till omkring 30 under några säsonger på slutet av 
90-talet.  
 
(Antonio Rongione, Rolf Glimander, Sven Altenfors, Ulf Jonasson, Jerry Björnheim, Arne 
Jonasson, Kari Jääskeläinen, Bengt Moquist, Gunnar Moquist, Erick Sjöberg, Cataldo 
Rongione, Kenneth Granath, Bo Pettersson). Många duktiga bowlare men också medlemmar 
som medverkat positivt i styrelsen för klubben.  
 
Aktiva som spelare och styrelsemedlemmar är fortfarande Kari, Bengt och Gunnar. 
 
KKT kunde därmed återigen ha två 8-mannalag i seriespel och startade dessutom ett  
4-manna C-lag under 3 säsonger f.o.m 1996-97.  
 
 
Våra främsta ligaspelare under hela 90-talet har varit Per Sturk och Jarl Munkestam.  
Under första 5-års perioden var Roland Neiling, Lars Bergman, Björn Nordbäck och Åke 
Jonasson framträdande medans Gunnar Moquist, Erick Sjöberg, Cataldo Rongione, Bo 
Pettersson och Arne Jonasson varit framträdande under den sista delen av 90-talet. 
 
 
I 90-talets KM har framförallt Gunnar Moquist med tre vinster och Arne Jonasson med två 
vinster utmärkt sig. Övriga fem vinnare har varit Björn Nordbäck, Lars Bergman, Jarl 
Munkestam, Cataldo Rongione och Jan-Erik Stensson. 
Prisplacerat sig har Antonio Rongione, Bengt Moquist, Bo Pettersson, Erick Sjöberg, Jerry 
Björheim, Mikael Persson, Per Sturk, Ray Höglund, Roland Neiling och Åke Jonasson. 



 KKT 1913 – 2013 Sid 31(58) 
 

 JUBILEUMSMENY 
 
 Fänkålsgratinerad hummer  
 * 
Grillad Tournedos med calvadossky 
 och sellerirösti 
 * 
 Grand Marnier marinerade  
 jordgubbar med hassehrötsglass 
 

 
 
Vår 80-års jubileumsfest skedde på Tammsvik den 6-7 november 1993. 
Tammsvik ligger vid en vik av Mälaren c:a 5 km från Bro centrum. 
 
Vi samlades 14.00 för kaffe/macka och genomgång av eftermiddagens aktiviteter t.ex. dart, 
minigolf, stövelkastning, spikslagning mm. Vi hann med lite bad och bastu samt  förtäring på 
rummen innan vi samlades i pianobaren på Herrgården för en välkomstdrink och 
placeringskorten delades ut.  
 
Under supén framfördes några tal och priser 
delades ut till deltagarna i eftermiddagens 
aktiviteter men det fanns ändå gott om tid att 
kunna konversera sina bordsgrannar och till att 
sjunga bordsvisor. Våra musikanter vägledde oss 
att finna rätt ton. När alla ätit färdigt gick vi in i 
angränsande rum och blev serverade kaffe och 
något gott. Baren öppnades och musiken spelade 
upp till dans. 
 
 
 
Vårt 85-års jubileum firades den 30 oktober 1998 med en resa med Silja Line till Helsingfors. 
Vi reste fredagkväll och återkom på söndag morgon igen. Vi bowlade på Talihallen om vårat 
nya vandringspris ”Östersjöpokalen” som vanns av Roland Neiling med 1268 poäng över 6 
serier före Lennart Flygge 1204 poäng och Bo Pettersson 1170 poäng. Vi var arton som 
spelade och med respektive så var vi drygt tjugofem som åt och drack gott på båten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Under resan delades det ut ett antal utmärkelser från Svenska Bowlingförbundet och 
Stockholms Bowlingförbund till Folke Eriksson, Sven Arne Åkerling, Per Sturk, Lars Sjöstedt, 
Roland Pettersson. Klubben KKT fick från Svenska Bowlingförbundet Bruno Söderströms 
Plakett i Silver. 

 
 
 Folke Eriksson med diplom. 

 
 
 Sven Arne Åkerling får utmärkelse av  
 Ordförande Roland Pettersson 
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Tävlingslusten har varit hög och intensiv under perioden. Vi började också att träna ett antal 
ungdomar under några säsonger under ledning av Roland Pettersson. Ungdomarna förkovrade 
sig snabbt och fick fina framgångar i slutet på 90-talet. 
Här är några noteringar under åren 1990-1999: 
 
 
1990-91 
Månadskostnaden höjs till 220 kr. Licenserna kostade 180 kr i början på 90-talet.  
Passiva medlemmar betalade en årsavgift på 50 kr. 
 
 
1991-92 
Roland Pettersson slog klubbrekord över 1 serie med 299 poäng den 10 nov 1991 i  
B-DM kvalet i Väsbyhallen. Det räckte till finalspel. 
Till final gick också Sven Arne Åkerling i Veteran och Jarl Munkestam i Oldboys.  
Jalle lyckades bäst med en fjärde plats i finalen. 
 
 
1992-93 
A-laget slog nytt klubbrekord med 6412 poäng i Birkahallen 20 feb 1993. 
 
(Åke Jonasson 886, Roland Pettersson 836, Björn Nordbäck 832, Jarl Munkestam 821, Roland Neiling 787, 
Per Sturk 772, Anders Agnefalk 749 och Lars Bergman 729 poäng.) 
 
Anders Agnefalk gick till final i B-DM. 
 
 
1993-94 
A-laget slog nytt klubbrekord med 6448 poäng i Kungsholmshallen 21 nov 1993. 
 
(Jarl Munkestam 873, Erick Sjöberg 826, Per Sturk 817, Hans Lundin 813, Åke Jonasson 800, Björn 
Nordbäck 786, Arne Jonasson 769, Roland Pettersson 764.) 
 
I Oldboys-DM gick Folke Eriksson och Roland Neiling till final. 
Hans Lundin segrade i finalen av Stockholmsmästerskapets Oldboysklass. 
Gunnar Moquist gick till final och Anders Agnefalk till semifinal i Stockholmsmästerskapets klass 1. 
Jerry Björnheim gick till final i Stockholmsmästerskapets klass 2. 
Erick Sjöberg segrade i Svenska cupens hallfinal på 1723 poäng. 
 
 
1994-95 
I samband med vårat KM 11 februari 1995 i Haningehallen slog Gunnar Moquist 4 nya 
klubbrekord. På 5 serier 1163 poäng, 6 serier 1357, 7 serier 1591 och 8 serier 1849 poäng. 
 
I samband med vårat KM 25 mars i Gävle över 8 serier segrade Gunnar Moquist samtidigt i 
Gävleslaget med 1713 poäng inkl hcp, endast tre poäng före tvåan. 
 
Under säsongen har vi spelat Arthur Danielssons hederspris 1 där Per Sturk segrade. 
Arthur Danielssons hederspris 2 som Gunnar Moquist vann och Arne Kleréus minnespris som 
Gunnar Moquist vann. 
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I Veteran DM kom Roland Neiling på andra plats och Jan-Erik Stensson gick till final i B-DM 
 
Anders Agnefalk segrade i St.Mä. finalspel i klass 1, Per Sturk kom på tredje plats och Ulf 
Jonasson blev femma. I klass 2 kom Jerry Björnheim på fjärde plats och i Oldboys blev Folke 
Eriksson trea och Gilbert Persson fyra. 5-manna laget slutade på en tredje plats. 
 
Under året har Anders Agnefalk, Erick Sjöberg, Folke Eriksson, Gilbert Persson, 
GunnarMoquist två st, Jerry Björnheim och Per Sturk vunnit kvaltävlingar i Stockholms-
mästerskapet. 
 
 
1995-96 
Arne Jonasson kom tvåa och Per Sturk kom på trettonde plats individuellt i A-DM. 
Arne Jonasson och Lars Bergman tog andraplatsen i 2-mannalag och tillsammans med  
Per Sturk och Gunnar Moquist segrade dom i 4-mannalaget.  
 
Jan-Erik Stensson kom trea individuellt i B-DM. 
 
Roland Neiling blev DM-segrare individuellt och Folke Eriksson kom tvåa i Veteran DM. 
 
Arne Jonasson, Gunnar Moquist och Per Sturk kom 9:a av 45 lag i 3-manna DM:s kvalspel i 
Vallentuna och blev sedan tvåa i finalen efter förlust mot Trol i finalen (i semifinalen 
besegrade man bl.a. Amiki och Sundbyberg). Placeringen kvalificerade laget till start i SM i 
Kungsbacka där dom kom på en 19:e plats av 64 lag. 
 
Gunnar Moquist  vann Ame Kleréus Minnespris. 
 
Folke Eriksson kom tvåa i Kopparslaget i Jakobsbergshallen. 
 
Bengt Moquist och Roland Pettersson gick till final i Sigmalen i Upplands Väsby. 
 
Folke Eriksson segrade i Stockholmsmästerskapets seniorklass. 
 
Under året har Bengt Moquist, Erick Sjöberg, Folke Eriksson tre st, Jan-Erik Stensson, Åke 
Jonasson vunnit kvaltävlingar i Stockholmsmästerskapet. 
 
 
1996-97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Hans Lundin slog 300 poäng. 
 
KKT:s första officiella ”perfekta serie” i 
modern tid slogs 7 januari 1997 kl 11.00 
i Sveahallens tävling Julåttan. 
 
Spelsättet var Europeiskt.  
Det var givetvis också  en tangering av 
klubbrekordet över 1 serie. 
 
 
Här myser Hasse med Svenska 
Bowlingsförbundets diplom och buckla  
samt lite gott att dricka.  
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7 sept. 1996 slog Roland Neiling klubbrekord över två serier med 517 p. i Åkeshovshallen. 
20 okt 1996 slog Lars Bergman klubbrekord över två serier am med 468 p. i Birkahallen. 
24 nov 1996 slog Kari Jääskeläinen klubbrekord över tre serier am med 686 p. och över 4 
serier am med 890 p. i Kungsholmshallen. 
I DM-kvalet för 3-mannalag på Mälarhallen slogs klubbrekordet över 3*3 serier med 1757 
poäng. Gunnar Moquist 644, Per Sturk 577 och Arne Jonasson 536. 
 
Folke Eriksson blev tvåa i O-DM och Roland Neiling blev fyra i Veteranklassen och dom kom 
tvåa i 2-mannalaget. Gunnar Moquist gick till final i A-DM och slutade där åtta.  
 
Folke Eriksson och Hans Lundin har vunnit kvaltävlingar i Stockholmsmästerskapet. 
 
I den riksomfattande ungdomstävlingen Bowliaden har KKT representerats i Distriksts-finalen 
för Stockholm på Åkeshov av Dennis Carletun-Klebom genom seger i Enskedes hallfinal och 
Philip Hagström via seger på Kungsholmen. Philip blev fyra och Dennis åtta. Philips placering 
räckte till spel i Regionfinalen för Distrikten Gotland, Stockholm, Södermanland och Uppland 
på Mälarhallen. Philip kom där på tionde plats. 
 
 
 
1997-98 
Arne Kleréus Minnespris vanns av Per Sturk. Arthur Danielsson Hederspris vanns av Jarl 
Munkestam, som tog sin tredje inteckning och därmed priset för evigt. 
 
Ulf Jonasson segrade i Oldboys-DM på Enskedehallen 7 december. 
 
Kenneth Granath kom tvåa i Djurgårdens Internordiska tävlings handicapklass. 
 
Jan-Erik Stensson kom trea i Allemansslagets final. 
 
Våra juniorer har skördat framgångar. 
Christoph Schuchardt segrade i Täbys deltävling av Junior Challenger Grand Prix. Han blev  
sedan tvåa i finalen. Dennis Carletun-Klebom blev fyra och Philip Hagström nia i finalen. 
 
 
 
1998-99 
Arne Kleréus Minnespris vanns av Per Sturk. Per tog sin tredje inteckning och erövrade priset 
för alltid. Nyinstiftade Östersjöpokalen vanns av Roland Neiling, som därmed erhöll den första 
inteckningen i vandringspriset. 
 
Arne Jonasson spelade A-SM kval i Eskilstuna 2 maj 1999 och slog där fyra nya klubbrekord i 
amerikanskt spelsätt. Arnes resultat räckte till final och i finalen kom han på tjugofjärde plats.  
 
De nya klubbrekorden lyder: 1 serie 279, 6 serier 1355, 7 serier 1572 och 8 serier 1808.  
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I Pin Clubs 2-manna på Birkahallen med final 
söndagen den 14 februari 1999 segrade 
KKT:s ungdomar. De som gjorde det var  
14-årige Dennis Carletun-Klebom och den  
15-årige Christoph Schuchardt. Det är endast 
andra året de har licens och i både kvalet och 
i finalspelet presterade de den bästa bowling 
de någonsin gjort. Största hotet kom från 
Elitseriens ledarlag Avance, som tvingade 
grabbarna att avsluta sista serien med över 
200p var. Efter en magnefik spurt med bland 
annat en sexling av Christoph fick de ihop 
208p resp. 219p i serien. Segern var klar! 
 
 
 
 
 

 
Christoph Schuchardt segrade också i Junior Leagues individuella tävling. 
 
Anders Agnefalk kom på fjärde plats i B-DM. 
 
Jarl Munkestam och Börje Pettersson kom på tredje plats i O-DM:s 2-manna lag. 
 
 
 
 
1999-2000 
Jerry Björnheim blev distriktsmästare i B-DM.  
 
Lars Bergman, Kari Jääskeläinen, Gunnar 
Moquist och Per Sturk blev distriktsmästare  
i 4-manna.  
 
Folke Eriksson kom trea i Stockholms-
mästerskapets final i klass Oldboys. 
Roland Pettersson kom sexa i Stockholms-
mästerskapets final i klass hcp. 
 
Ame Jonasson, Ulf Jonasson och Ove 
Harlestedt kom tvåa i Kägelvältarbakern på 
Enskedehallen. 
 
 

 
 Segrama i Pin Club's tävling. 
 14-årige Dennis Carletun-Klebom och 
 15-årige Cristoph Schuchardt från KKT  
 tar emot priset av Alf Dickman
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KKT under tvåtusentalet. 
 
Tvåtusentalets första styrelse bestod av Kari Jääskeläinen Ordförande, Folke Eriksson 
Kassör, Per Sturk Sekreterare, Lars Bergman Vice Ordförande, Gunnar Moquist Tävlings-
sekreterare, Anders Agnefalk Klubbmästare, Bo Pettersson och Ove Harlestedt  
Suppleanter. 
 
Gunnar Moquist övertog Sekreterarposten från Per Sturk 2003 och har behållit den sedan 
dess. Roland Pettersson övertog Kassörsrollen då Folke Eriksson lämnade styrelsen efter  
39 år säsongen 2006-07. Tävlingssekreterare efter Gunnar Moquist har Bo Pettersson, Björn 
Nordbäck och Jan-Erik Stensson varit innan Leif Dahl tog vid säsongen 2006-07. Andreas 
Paulsson och Bernt Selin har tjänstgjort som klubbmästare. Bengt Moquist har varit UK sedan 
2006-07. Rickard Andersson, Mattias Kindahl och Robert Sjölin har också bidragit till 
styrelsarbetet kortare perioder. 
 
Dagens styrelse består av Peter Svensson Ordf., Susanne Juthagen Kassör och FK, Gunnar 
Moquist Sekr., Bengt Moquist UK, Leif Dahl TK, Kari Jääskeläinen och Bo Söderman 
Suppleanter. 
 
Vi har skiftat hemmahall vid ett flertal tillfällen under tvåtusentalet. Kungsholmshallen var vår 
hemmahall t.o.m. 2002-03 innan vi flyttade tillbaka till Birkahallen under två säsonger. 
Problem med träningstiden gjorde att vi flyttade till Söderhallen 2005-06 där vi stannade sex 
säsonger innan vi flyttade till Bowlorama 2011-12 och där är vi fortfarande kvar och 
förhoppningsfullt också kommer att bli kvar framöver. 
 
A-laget har spelat i div 2 förutom ett kort gästspel i div 3, 2005-06 men det blev endast en 
säsong innan vi åter var i div 2. Tyvärr fick vi lämna 2:an inför vår 100-års säsong då vi 
förlorade den avgörande kvalmatchen mot BWK Täby i våras. 
 
VI har kunnat haft två st 8-manna lag igång hela perioden men det har varit på gränsen ett par 
gånger med antalet medlemmar. Vi fick under första säsongen på Söderhallen nya 
medlemmar från BK Nore som lagt ner sin verksamhet. Bertil Starberg, Lars Magnusson, Jan-
Ove Lindblad, Lars Lundberg anslöt. Christer Magnusson kom från FOC Farsta och det gjorde 
att vi fortsatt kunde hålla igång två 8-manna lag. 
 
Antalet aktiva sjönk dessvärre och sista säsongen på Söderhallen så insåg vi att om vi inte 
fick in ett antal nya medlemmar så skulle vi inte kunna ha två 8-manna lag igång. 
 
Vi fick då reda på att Årsta/City Bowlers också hade problem med antal folk och efter några 
möten så blev det klart att vi flyttade till Bowlorama och att vi kunde välja in nitton  nya 
medlemmar på vårt årsmöte 17 maj 2011. Flytten och sammanslagningen har fungerat 
mycket bra och jag hoppas att vi nu står på fast mark för många år framöver.  
 
 
Våra främsta ligaspelare under tvåtusentalet har varit Arne Jonasson och Gunnar Moquist. 
Även Cataldo Rongione, Bengt Moquist, Björn Nordbäck, Mattias Kindahl, Jerry Björnheim 
och Kari Jääskeläinen har varit framgångsrika. Per Sturk var dominant under dom första åren 
innan han lämnade oss och Jan-Ove Lindblad och Ola Tenggren har under dom senaste 
säsongerna bidragit till ligaspelet. 
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KM under tvåtusentalet har Gunnar Moquist vunnit vid tre tillfällen men sedan är det olika 
vinnare. Från början har Arne Jonasson, Ulf Jonasson, Per Sturk, Jerry Björnheim, Kari 
Jääskeläinen, Björn Nordbäck, Kim Jonasson, Sören Källén, Jan-Ove Lindblad och Ola 
Tenggren segrat. Utan seger men ofta där framme har Bengt Moquist varit (topp tre fyra 
gånger och nio gånger bland dom sex första).  Andreas Paulsson, Christer Magnusson,  
Peter Jennersjö och Ray Höglund har också besökt prispallen. 
 
 
 
KKT  fyllde 90 år 5 nov 2003 ... 
 
 ... och det firades med en jubileumstävling och en jubileumsfest.  
 
Festen gick av stapeln lördagen den 25 oktober och var mycket uppskattad bland de nära 50 
jubilarerna. Eftermiddagen tillbringades på Birka Event med en femkamp med lite olika 
innehåll såsom musikkunskap, pussel, knep och knåp och blåsrörsdart. Lättare förtäring och 
dryck serverades och övningen avslutades med en prisutdelning för femkampen.  
 
Därefter åkte vi buss till Taxinge slott i Sörmland för Jubileumsfirande med en trerätters 
middag, lite tal och kaffe med avec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår jubileumstävling spelades 1 nov i Södertälje som ett finalspel direkt efter vår tävling 
Östersjöpokalen. Kari Jääskeläinen besegrade Jarl Munkestam och Björn Nordbäck 
besegrade Gunnar Moquist i semifinalerna. I finalen vann Kari över Björn. 
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95-års festen firades i Stockholms vinkällare 8 nov 2008. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Bernt hälsar oss välkomna 

 
 Erik leder allsången! 
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Ordf. Kari förbereder musiktävlingen. 

 
 Gunnar och Christer löser knep och knåp. 

 
  
 Samkväm på kvällskvisten 

 
  
 Segrande laget 

 
  
 Segerplakett! 
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Övriga noteringar från tvåtusentalet... 
 
 
2000-01 
Kostnaderna in i tvåtusentalet är för aktiva en månadshyra på 350 kr i nio månader. 
Juniorerna betalar halv månadsavgift. Passiva medlemmar 100 kr/år. Ligaspel kostar  
5 kr/serie men juniorerna slipper den avgiften. Licensen betalar vi själva.  
 
Arne Jonasson segrade i Gävleslaget på 1729 poäng när vi spelade andra delen av vårat  
KM 17 mars 2001. 
 
Dennis Carletun-Klebom blev distriktsmästare i J-DM. 
 
Dennis Carletun-Klebom och Christoph Schuchardt  vann Pin Club:s 2-mannatävling för  
andra året. 
 
Dennis Carletun-Klebom och Christoph Schuchardt  har tillsammans slagit 21 st nya 
klubbrekord för juniorer. Det är först nu som vi har börjat redovisa juniorrekordenen,  
därav så många nya. 
 
 
 
2001-02 
Dennis Carletun-Klebom gick till J-SM final i Falkenberg och placerade sig på 17:e plats. 
Han slog samtidigt två nya juniorrekord, 5 serier med 1020p. och 6 serier med 1209 p. eu.  
 
Robert Sjölin kom trea och Anders Lundvall sjua i finalen av Stockhplmsmästerskapens hcp 
klass. 
 
Christoph Schuchardt  och Robert Sjölin kom trea i Pin Club:s 2-mannatävling. 
 
 
 
2002-03 
I ligaspelet började vi spela med banpoäng istället för totalpoäng. 
 
Andreas Paulsson segrade i Avance tävling klass C i samband med vårat KM i Katrineholm. 
Roland Neiling prisplacerade sig samtidigt med en fjärde plats.  
 
 
 
2003-04 
Månadsavgiften för aktiva höjs till 400 kr i nio månader. Aktiva medlemmar betalar 20 kr per 
ligaserie och passiva betalar 35 kr per ligaserie. 
 
28 sept segrade Mattias Kindahl i Gästabudsslaget hcp klass i Nyköping på 1829 poäng i 
samband med vårat KM. 
 
Andreas Paulsson slutade på bronsplats i B-DM på Vårby. 
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Mattias Kindahl med 1615 (trea), Jerry Björnheim med 1592 (femma) och Bengt Moquist med 
1549 (trettonde) gick vidare till final i B-SM Klass B som spelades i Brännkyrkahallen.  
I semifinalen kom Mattias med 1497 sexa och Bengt med 1496 sjua och gick till final medan 
Jerry med 1471 hamnade på nionde plats just utanför finalfältet.  
Finalen som spelades så att 1:an från semifinalen mötte 8:an i bäst av tre serier. Mattias vann 
sin första match men förlorade sedan och blev därmed bronmedaljör. Bengt förlorade sin 
första match och hamnade på delad femte plats. Det var den slutliga SM-vinnaren som vann 
både mot Bengt och Mattias. Mattias tillsammans med Anders Agnefalk blev fyra i 2-manna 
tävlingen.  
 
Mattias Kindahl segrade i finalen av Stockholmsmästerskapens hcp klass.  
Han vann även den efterföljande All Event-finalen. 
 
I Stockholmsmästerskapets kvaltävlingar har Folke Eriksson vunnit och Gunnar Moquist, Mattias 
Kindahl och Sven Altenfors placerat sig bland dom tre första. 
 
 
 
2004-05 

 
 
I B-SM på Vilbergen i Norrköping 
vann KKT guld i 4-manna laget. 
 
Mattias Kindahl 1106, Kari 
Jääskeläinen 1100, Bengt Moquist 
1085, Jerry Björnheim 1042. 
 
 
I 2-manna kom Bengt och Kari åtta. 
Mattias och Jerry på trettonde plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Stockholmsmästerskapets kvaltävlingar har Bengt Moquist och Sven Altenfors vunnit och Jan-
Erik Stensson och Mattias Kindahl placerat sig bland dom tre första. 
 
16 okt på Birkahallen slog Jerry Björnheim klubbrekord på 2 serier med 492 poäng och på  
4 serier med 915 poäng i amerikanskt spelsätt. 
8 jan på Birkahallen slog Björn Nordbäck klubbrekord på 3 serier med 706 poäng i amerikanskt 
spelsätt. 
 
A-laget slog nytt klubbrekord på Birka 11 sept 2004 med 6306 amerikanskt spelsätt. 
 
(Björn Nordbäck 859, Bengt Moquist 812, Jerry Björnheim 808, Rickard Andersson 804, Kari 
Jääskeläinen 800, Cataldo Rongione 719, Anders Agnefalk 697, Jan-Erik Stensson 607/3, Bernt Selin 
200/1). 

 
 
Stående fr.v. Jan-Erik Stensson, Leif Dahl, Mattias Kindahl, 
Jerry Björnheim, Eric Andreassen, Sören Källén. 
Sittande. Kari Jääskeläinen, Gunnar Moquist, Cataldo  
Rongione, Bengt Moquist. 
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2005-06 
Bengt Moquist vann Skärgårdspokalen genom att vinna båda deltävlingarna som ingår. 
Lidingö med 1254 poäng och i Norrtälje med 1347 poäng. På Lidingö vann Bengt både 
spurten med 675 poäng och hade högsta enkelserie med 287 poäng. 
 
I Stockholmsmästerskapets kvaltävlingar har Gunnar Moquist vunnit och Gunnar, Cataldo 
Rongione och Sören Källén placerat sig bland dom tre första. 
 
11 sept i Söderhallen slog Roland Pettersson klubbrekord på 1 serie amerikanskt spelsätt 
med 289 poäng. 
 
29 jan i Söderhallen slog Frej Andreassen juniorrekord över 4 serier amerikanskt spelsätt med 
795 poäng. 
 
 
 
2006-07 
I Stockholmsmästerskapets kvaltävlingar har Arne Jonasson och Gunnar Moquist vunnit och 
Jan-Erik Stensson placerat sig bland dom tre första. 
 
 
 
2007-08 
Ordförande informerade om att KKT fyller 95 år i höst och att klubben siktar på att ordna något 
trevligt. Jubileumsfirandet fanns ej med i budgeten utan fick finansieras på annat sätt. 
Sekreteraren lovade att bidra med en slant från prispengarna från segern i All Event i 
Stockholmsmästerskapet. (se nedan) 
 
En gemensam medlemsavgift om 200 kr för alla medlemmar införs. 
 
B-laget började att spela i Stockholmsligan. 
 
I 3-manna DM ställde klubben upp med tre generationer Jonasson.  Ulf, Arne och Kim 
spelade i Högdalshallen men det blev varken klubbrekord eller någon finalplats. 
 
Jan-Ove Lindblad slog 1625 poäng och blev trea i kvalspelet till B-SM som gick i Karlstad. 
I finalen slutade Jan-Ove på tolfte plats. 
 
 

 
Gunnar Moquist slutade på femte plats 
i kvalspelet och var klar för semifinal. 
Gunnar vann semifinalen med 1359p. 
Han vann även finalens matchspel 
med 2034p, 109p före Kjell Isaksson 
från Sundbyberg.  
 
Gunnar blev därmed Stockholms-
mästare i klass 55+. 
 
Gunnar vann sedan också All Event 
Finalen med 246 poäng, 16 poäng före 
Tommy Wendel från Stureby. 
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Under säsongen har Jan-Ove Lindblad tre st och Gunnar Moquist vunnit kvaltävlingar i 
Stockholmsmästerskapet. 
 
Leif Dahl kom på andra plats med 1786 poäng och Kim Jonasson på fjärde plats med 1732 
poäng i Kanalslaget i Söderköping när vi spelade vår tävling Östersjöpokalen.  
 
 
 
2008-09 
Månadsavgiften för aktiva höjs till 450 kr i nio månader. 
 
Östersjöpokalen spelades i Strängnäs 1 nov 2008 och vanns av Gunnar Moquist. Det var 
Gunnars tredje inteckning och han vann därmed priset för gott. 
 
A-laget satte nytt rekord med 6368 poäng vid ligamatchen 28 februari 2009 på Söderhallen.  
 
(Spelarna var Frej Andreassen, Tony Caruso, Leif Dahl, Arne Jonasson, Kari Jääskeläinen, Jan-Ove 
Lindblad, Gunnar Moquist, Björn Nordbäck och Cataldo Rongione.) 
 
Under säsongen har Jan-Ove Lindblad vunnt en kvaltävling i Stockholmsmästerskapet. 
 
Bengt Moquist vann återkvalet i Stockholmsmästerskapet i Sollentunahallen. Han kom sedan 
på sjätte plats i kvartsfinalen och gick därmed inte vidare till finalspelet. 
 
21 februari 2009 i en ligamatch på Bowlorama slog Tony Caruso klubbrekorden på 2 serier 
med 510 p., på 3 serier med 732 p. och på 4 serier med 955 poäng i amerikanskt spelsätt. 
 
 
 
2009-10 
Gunnar Moquist kom fyra i semifinalen och vann finalen efter att ha vunnit alla sju 
finalmatcherna. Gunnar blev därmed Stockholms Mästare i klass 55+. 
 
I Stockholmsmästerskapets kvaltävlingar har Gunnar Moquist och Lars Lundberg vunnit och 
Gunnar, Jan-Ove Lindblad och Sören Källén placerat sig bland dom tre första. 
 
5 december 2009 på Högdalshallen slog Jan-Ove Lindblad klubbrekord på 4 serier med 994 
poäng och på 5 serier med 1196 poäng i europeiskt spelsätt. 
 
 
 
2010-11 
Månadsavgiften för aktiva höjs till 500 kr i nio månader. 
 
Under säsongen har Gunnar Moquist vunnt en kvaltävling i Stockholmsmästerskapet och 
Arne Jonasson har placerat sig bland dom tre första. 
 
Niklas Forsberg vann Sportsfighten över 8 serier med dyn hcp i Söderköping på 2012 poäng 
när vi spelade vår tävling Östersjöpokalen. Gunnar Moquist femma och Bengt Moquist på 
sextonde plats blev också prisplacerade. 
 
27 nov 2010 på på Enskedehallen slog Arne Jonasson klubbrekord med 519 poäng på  
2 serier amerikanskt spelsätt. 
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2011-12 
Gunnar Moquist har segrat i två kvaltävlingar till Stockholmsmästerskapet och Bengt Moquist 
har placerat sig två gånger bland dom tre första. 
 
19 dec på Bowlorama i kvalet till 3-manna DM slog KKT nytt klubbrekord över 12 serier 
Bakers. Christer Magnusson, Björn Nordbäck och Ola Tenggren slog 2319 poäng. 
 
3 jan vid Stockholms Mästerskapet på Vårby slog Gunnar Moquist klubbrekord på 3 serier 
med 759 p. och på 6 serier med 1395 poäng i europeiskt spelsätt 
 
15 april i en kvalmatch på Sundbybergshallen slog Jan-Ove Lindblad nytt klubbrekord på  
1 serie amerikanskt spelsätt med 298 poäng 
 
 
 
2012-13 
Månadsavgiften för aktiva höjs till 550 kr i nio månader. Medlemmar med eget träningskort 
betalar 100 kr i nio månader. Ligaspelet höjs till 40 kr serien för alla medlemmar. Vi betalar 
licenserna själva. 
 
I kvalet till individuella DM gick Susanne Juthagen, Ola Tenggren, Kari Jääskeläinen, Gunnar 
Moquist, Bengt Moquist och Christer Andersson till final. 
Ola tog en silvermedalj i klass Herrar B och Christer kom fyra i klass Veteraner. 
 
Under säsongen har Bengt Moquist, Gunnar Moquist två st. och Mattias Kindahl kommit bland 
dom tre första i kvalspelet till Stockholms mästerskapet. 
 
A-laget slog nytt rekord med 6387 vid ligamatchen 2 mars på Bowlorama mot IK Sleipner.  
 
(De som spelade var Hans Fridell, Mattias Kindahl, Jan-Ove Lindblad, Bengt Moquist, Gunnar Moquist, 
Björn Nordbäck, Peter Svensson, Jaan Tampöld och Ola Tenggren.) 
 
4 nov i Stockholms Mästerskapet på Enskedehallen slog Jan-Ove Lindblad 300 poäng i  
europeiskt spelsätt. 
 
 
 
29 okt 2013 
Vår jubileums tävling spelades 
på vår träningstid. Vi var tjugotvå 
som tävlade över sex serier 
europeiskt spelsätt. Dom fyra 
bästa gick sedan till ett slutspel 
där man spelade en serie med 
amerikanskt spelsätt. Den med 
sämst resultat åker ut och dom 
övriga tre spelar en serie till 
enligt samma regler tills vi fått  
en vinnare. 
 
Lennart Sjöberg, Jan-Ove 
Lindblad, Gunnar Moquist  och 
Ola Tenggren var dom fyra som 
gjorde upp om jubileumspriset 
och Lennart vann över Jan-Ove i 
finalen. 
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KKT profiler 
 
Utdrag från 75-års jubileumsskriften. 
 
 
HARALD EKHOLM, en av klubbens stiftare, var inte bara klubbens främste bowlare utan 
också KKTs samlande kraft under sina 40 år som aktiv bowlare. Lustigt nog var Harald 
Ekholm aldrig klubbens ordförande. Själv förklarade han det med att han var alltför intresserad 
av att spela bowling, men man tycker sig ana att han var den som ändå styrde klubben.  
 
Harald hade en självklar auktoritet och framförde alltid väl underbyggda åsikter. Det var ett 
nöje att lyssna på honom, vare sig det gällde bowling eller något annat som  intresserade 
Harald. 
 
HARALD EKHOLM var på 20-talet med i de matcher svenska bowlare hade mot tillresta 
amerikanska kolleger. Han var också med och bildade Stockholms bowlingförbund 1918 och 
styrelseledamot i sju år som sekreterare och vice ordförande. Antalet stadsmatcher blev 18 
stycken. Haralds rekordslagningar 1936 har omvittnats på annat ställe i jubileumsskriften. För 
att man inte skall tro att han var en bowlingrobot med ständiga fantomslagningar, citerar vi en 
intervju som gjordes med honom inför 50-årsjubileet 1963. 
 
 
Ditt tråkigaste minne, om det nu finns något sådant? 
 
När jag spelade bort vårt lag i ligan mot Brimer på Svea-hallen, utan tvekan. Då hade jag inte 
bättre än 580 poäng. I likhet med alla andra bowlare har jag förstås en bortförklaring. Arthur 
Danielsson och jag hade hämtat våra klot på Fenix-hallen. Det var kyligt utomhus så kloten 
var kalla och immiga när vi skulle spela, det gick inte alls att få stil på spelet. Men naturligtvis 
borde jag ha tänkt på den saken i tid.  
 
Enligt Arthur Danielsson skulle detta ha varit Haralds sista ligamatch. 
 
 

 
 
Harald Ekbolm vid sitt sista framträdande på en 
bowlingbana i invigningsslaget vid KKTs jubileums-
tävling 1963. 

Pressklipp 
 
HARALD EKHOLM, KKT, tilldelades på 
söndagen Svenska Bowlingförbundets 
guldmedalj för bästa bowlingprestation 
under år 1936. Överlämnandet skedde 
under förbundets årsmöte, och blev en 
bejublad händelse mitt under de 
ordinarie årsmötesfrågoma. 1936 års 
medalj, som donerats till förbundet av 
direktör Olle Nestius var belöningen för 
två utomordentligt vackra 
rekordprestationer av Harald Ekholm. 
Den 11 oktober höjde han 4-
bansrekordet till 966 poäng med serierna 
238-257-223-248 och en månad senare 
slog han 233-299-186-249 och höjde 
därmed det nysatta rekordet med 
ytterligare en poäng. 
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Om ARTHUR DANIELSSON finns mycket att läsa i gamla KKT-protokoll. Arthur var 
ordförande i KKT i sammanlagt 14 är under två perioder. Han invaldes i KKT 1947 och hans 
stora entusiasm och gedigna bowlingspel gjorde honom snabbt till en av de ledande profilerna 
i en klubb på frammarsch. Arthur tävlade flitigt och gick från C-klassen till A-klassen på en 
säsong. På den tiden måste man ha 3 prickar för att gå upp i en högre klass. Prickarna fick 
man genom att placera sig inom den första tiondelen av antalet startande. Redan säsongen 
efter tog han steget upp i mästarklassen. 
 
Tillsammans med Thor Orling, Börje Björkman och Ceved Perny reste Arthur omkring i hela 
mellansverige och gjorde KKTs namn känt och aktat, eftersom alla fyra var mycket skickliga 
bowlare. Arthurs bästa resultat över 4 serier blev 912 poäng, ett idag tämligen vanligt resultat, 
men för 35-40 år sedan förnämligt. Vid en pratstund berättade Arthur att man spelade kort om 
vem som skulle dela rum med Ceved Perny. Förloraren kunde nämligen räkna med minst sagt 
störd nattsömn. Ceved lär ha varit mästare också i snarkandets ädla konst.  
 

 
 
År 1966 slutade Arthur som aktiv i 
KKT och kallades då till 
hedersmedlem. Sin sista (?) 
bowlingsäsong gjorde han säsongen 
1987-1988. Han hade då utan avbrott 
spelat bowling i 62 år! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGVAR BERGLIND var tävlingssekreterare under större delen av 50-talet och fram till  
och med våren 1963 då han förolyckades under en cykeltur. Ingvar var en perfekt tävlings-
sekreterare och en av dem som såg till att KKT överlevde nedgångsperioden i början av  
1950-talet.  
 
Man häpnar när man tittar i hans imponerande noggranna statistik per bana och spelare. 
Statistiken fördes inte bara på resultat från hemmahallen, utan från varje hall där KKT lagen 
deltog i seriespel. Och allt detta långt före dataåldern. Saknaden efter Ingvar var stor, men 
som tur var ställde Arne Kleréus upp och fortsatte verka i Ingvars fotspår. Ingvar hann också 
med att spela en hel del bowling och presterade, som tidigare nämnts, klubbens andra 300-
serie. 
 

 
  
 Arthur Danielsson, välspelaren, i aktion 1963. 
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GÖSTA KARLSSON har varit medlem i KKT sedan 1945 och är till antalet medlemsår vår 
äldste medlem. Gösta har kanske inte satt så stora spår på bowlingbanoma, men som 
klubbfunktionär har han funnits med i bilden under 30 år. Han var klubbens kassör under 
många år och har de senaste 20 åren varit klubbens revisor. Göstas berättelse om hur han 
blev vald till kassör är värd att återge.  
 
På den tiden hade man misspengar för att förstärka kassan och för att om möiligt få spelarna 
att missa mindre. Varje klass betalade olika, 5, 10, 15 öre osv. Att hålla reda på alla "öringar" 
var naturligtvis jobbigt. Börje Björkman, en glad gosse som då var kassör, tyckte han fick för 
lite tid till annan samvaro. Han ville gärna ta sig ett glas med likasinnade efter bowlingen. 
Gösta valdes då till biträdande kassör och övertog så småningom ruljangsen. Hur det gick 
med "öringarna" förtäljer inte historien, men så mycket vet jag, att missandet inte upphört.  
När Gösta slutade aktivt saknade några honom kanske mer än andra, eftersom han var en 
välinformerad hästkännare på Solvalla 
 
 
ARNE KLEREUS var en av de nya medlemmar som valdes in i början på 60-talet, då KKT 
ännu en gång började klättra uppåt efter en nedgångsperiod. Sedan dess har han varit en av 
våra allra trognaste och pålitligaste spelare. När Ingvar Berglind hastigt avled 1963, ställde sig 
Arne lojalt till förfogande som tävlingssekreterare, ett inte alldeles lätt jobb med tanke på dels 
det enorma arbete som Ingvar lagt ned och dels det stora medlemsantalet. Men Ame växte 
med uppgiften och uwecklades samtidigt som bowlare. Sina träffsäkra kommentarer har han 
dock inte utvecklat, de fanns där från början. 
 
Att han utvecklat bowlingspelet vittnar klubbrekordet på en serie, 287 poäng, men framförallt 
hans seger i Oldboys-DM 1979, en av de få stora individuella framgångar en KKT-spelare 
kunnat notera under de senaste 20 åren. Också en annan sida har han utvecklat - han är 
nästan omöjlig att överlista när en femma eller tia står på spel. 
 
 
HANS LINDBERG, invald 1958 på rekommendation av Gösta Karlsson, kom att få stor 
betydelse för KKT under de relativt få år som han verkade i klubben under sextiotalet, först 
som kassör och därefter som ordförande. Hasse rekonstruerade KKT efter det något 
äventyrliga 50-årsjubileét. Med sin stora organisationsförmåga såg han till att klubben kom att 
skötas mer rationellt och man kan lugnt påstå att vi hade glädje och nytta av hans arbete 
under lång tid.  
 
Tyvärr försvann Hasse i början av 70-talet, dels på grund av ett krävande "civilt" arbete och 
dels därför att Svenska Bowlingförbundet behövde en skicklig kassör. Vi som tillsammans 
med Hasse bildade styrelse under den här tiden minns ännu styrelsemötena i hans 
Djursholmsvilla av åtminstone två orsaker. Dels därför att två stora hundar morrade och 
blängde när man kom, men dels också för en "ack så liten tvåa" till vickningen efter 
styrelsemötet. Vi såg nogsamt till att vi bara hade en bil när vi åkte till Hans. 
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THOR ORLING var tillsammans med bland andra Arthur 
Danielsson KKTs ledande bowlare under 50-talet och kom 
senare att betyda mycket för oss andra som "grå 
eminens". Att här redogöra för Thors alla framgångar på 
bowling-banorna låter sig inte göras, men en del finns 
redovisat på annat håll i den här skriften. Thor var en 
ständigt pådrivande och entusiastisk kamrat, som också 
hann med att arbeta i styrelsen både som ordförande och 
klubb-mästare. Men framförallt minns vi Thor som den 
hängivne lagkamraten, som aldrig gav upp, hur motigt det 
än kunde se ut. Thor var en av dem som verkligen 
personifierade KKT-andan 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GUSTAV HERMANSSON invaldes i KKT redan 1949 och gör följaktligen sin fyrtionde säsong som 
aktiv inom klubben! Därmed har han spelat aktivt lika länge som legendariske Harald Ekholm, och 
nog förefaller det som om Gurra tänker fortsätta ett tag till. Gurra är en av de verkliga kämparna på 
banan, en som aldrig ger upp. Säkert grundlade han den insikten när han som ung härjade i 
Reymersholms elitlag i ishockey och bandy. 
 
Som bandyspelare var Gurra aktiv långt upp i åren och detta skapade väl sina problem vid 
KKTs laguttagningar, eftersom Gurra oftast föredrog bandyn. Men när han väl slutade med bandyn 
har han ställt upp under alla år. Det skulle betyda att han säkert har spelat mellan 600 och 700 
seriematcher för KKT.  
 
Som alla vet så är Gurra en principfast herre, som 
inte faller pladask för några nymodigheter. Det tog 
lång tid innan han övergav sitt gamla kära tvåhåls-
klot. Men som framgångsrik pensionärsbowlare lär 
han till och med ha insett att det kan löna sig att träna 
bowling.  
Och numera spelar han med en Angle. På våra 
träningskvällar är han en trogen gäst och jag undrar 
om någon har eller kommer att ha så stor 
närvaroprocent som Gurra. Vi hoppas att Gurra 
kommer att fortsätta i många år än i KKT. 
Spelstyrkan är minnsann lika hög som någonsin 
tidigare. 
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JOHN JOHANSSON, Lång-John, ledde KKT under några minnes-
värda år på 70-talet. John är en herre med många strängar på sin 
lyra. Han var en duktig bowlare vars storhetstid dock i stort sett 
var över när han kom till KKT. Men hans siälvförtroende fanns 
kvar. Som UK i klubben var han enväldig i ordets rätta betydelse, 
en UK som kanske inte gick fram med statistiken i hand men som 
i stället hade känsla för vad som var bäst för lagen i olika 
situationer. Vem minns inte när han tog ut sig själv i A-aget utan 
att statistiskt vara i närheten av en A-lagsplats. Hur det gick? Bra, 
naturligtvis! Det var ju Lång-John som agerade. John förnöjde oss 
också med otroliga historier om egna och andras bedrifter på och 
utanför bowlingbanorna. Sanna eller ej – det spelade ingen roll – 
roligt hade vi åt dem. Sitt bästa bowling-resultat under KKT-tiden 
nådde John vid Oldboys-SM 1973 då han kom tvåa efter att ha 
segrat i kvalet med 1638 poäng. 
 
 
 
SVEN ARNE ÅKERLING invaldes i KKT 1958, rekommenderad av Arthur Danielsson. Redan året 
därpå axlade han Gösta Ericssons sekreterarmantel. Sven Arne var sekreterare till 1971 och kom 
under denna tid att betyda mycket för klubbens målsättning, och var den som tillsammmans med 
Hasse Lindberg ledde klubben under 1960-talet. Hans administrativa förmåga uppmärksammades 
också utanför KKT och 1971 invaldes han i Stockholms Bowlingförbund som ordförande i 
tävlingskommittén. Under åren 1975-1978 var han Stockholms Bowlingförbunds 
styrelseordförande. Detta gjode att hans engagemang inom KKT minskade, men delvis berodde 
det också på ungdomsverksamhet inom ishockey och fotboll. Sven Arne kom tillbaka som 
ordförande ären 1976-1979 och verkade också som UK och lagledare för A-laget. 
 
Stor betydelse för sammanhållningen inom KKT hade också 
hans någorlunda kontinuerliga utgivning av KKT-nytt, vårt 
medlemsblad, där man kan läsa om vad som hänt och om 
vad som kommer att hända i KKT. 
 
Sin största framgång som bowlare nådde Sven Arne då han 
tillsammans med Gunnar Almqvist, Göte Bergquist och Perry 
Norling blev svensk mästare i 4-mannalag i BSM i 
Hässleholm 1964. Under hela 1950-talet och i början av 
1970-talet var han också en pålitlig A-lagsspelare. 
 
 
 
FOLKE ERIKSSON som invaldes i KKT 1964 fick bara några år senare efterträda Hasse Lindberg 
som kassör. Den posten upprätthåller han ännu med den äran även om illasinnade 
(?) kamrater beskyller honom att vara glömsk, dock inte skrivaren av dessa rader, som utsätts för 
samma illvilliga förtal. Man kan med goda skäl säga att Folke är klubbens trägnaste funktionär, 
eftersom han dessutom sedan flera är också är vice ordförande och tillika håller stort vakande öga 
på våra båda tävlingsarrangemang. Med tanke på att Folke dessutom har ett mycket krävande 
arbete att sköta, är det kanske inte så förvånande att det tog litet tid innan bowlingen så att säga 
tog sig. Folke är dock en av de få bland oss som har presterat en 300-serie, låt vara att det var på 
träning men det är en aktningsvärd prestation ändå. Sedan några år tillbaka är han också ständigt 
A-lagsaktuell. Det känns tryggt att ha Folke mitt ibland oss. Han är inte de många ordens man, 
men när han framför sina åsikter lyssnar man gärna. 
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PELLE STURK invaldes 1967 pä rekommendation av Gösta Karlsson. Efter några år på 
lärobanan kom han igång både som spelare och funktionär. Pelle blev tävlingssekreterare 
1974 och året därpå var han mogen att ta över sekreterarjobbet, och det sköter han 
fortfarande med den äran. Pelle har också fungerat som UK. 
 
Pelle med det annorlunda slaget trodde man kanske inte på som bowlare från början. Men, 
ack vad man bedrog sig! Trots sekreterarjobbet har han varit en av klubbens främsta spelare 
genom hela 80-talet. Han har presterat många fina resultat i tävlingssammanhang och som 
ligaspelare har han varit mycket pålitlig. Pelle har också varit en stöttepelare i SE-bankens 
korplag. 
 
Pelle Sturk är den som tillsammans med Lasse Sjöstedt och Folke Eriksson det dragit största 
lasset vid våra stora tävlingar, 3M Tournament och Fuji Film Cup. Pelles andra stora intresse 
är travet. Trägen besökare på Solvalla och klubbens V65-expert. Ännu väntar vi dock på hans 
stora fullträff. 
 
 
LASSE SJÖSTEDT kom till KKT 1977 från SP och kom snabbt in i hetluften. Han blev vald till 
ordförande 1979 och har sedan dess innehaft den posten. Lasse har betytt mycket för 
klubben under hela 80-talet, inte minst ekonomiskt, eftersom det var han som letade fram 
sponsorerna till klubbens tävlingsarrangemang. Det är på den administrativa sidan Lasse har 
sin största styrka. Han är snabb till beslutet, inget velande och inga långa utredningar. Han 
tänker bowling mer än de flesta och detta ger nya infallsvinklar till hur vi skall fortsätta 
verksamheten. Också under arbetet med vårt 75-årsjubileum, är det Lasse som satt fart på 
oss andra. Och det är exakt så en ordförande skall fungera.  
 
Att Lasse under den här tiden också har höjt nivån på sitt bowlingspel ordentligt, är 
ytterliggare ett bevis på att han trivs i KKT. När Lasse började spela i KKT var han 
predestinerad till spel i B-laget och kunde fungera som ledare för A-laget. 
 
Plötsligt började han så pocka på större uppmärksamhet från UKs sida och fick också 
debutera i A-laget, där han sedan dess har spelat till och från. Vore han inte så ivrig, skulle 
han säkert ha kunnat höja sin spelnivå ytterligare, men å andra sidan skulle vi då inte ha en 
så dynamisk ordförande. Ändra dig inte Lasse, vi vill att du skall fortsätta som nu,länge 
 
 
ROLAND PETTERSSON kom till KKT från BK Mimer 1982. Han var lagledare för A-laget 
säsongen 1986-87 och valdes sedan in i styrelsen som suppleant 2 säsonger senare.  
Efter ett år som suppleant tog Roland över ordförande klubban från Lars Sjöstedt och behöll 
den under 11 säsonger. Efter några år utanför styrelsen återkom Roland som kassör när 
Folke Eriksson lämnade styrelsen i maj 2006. Roland valdes då också som vice ordförande. 
Roland lämnade styrelsen efter säsongen 2011-12.  
 
Roland var också den som var aktiv när klubben tränade ett antal ungdomar under några 
säsonger i  mitten och slutet på 90-talet. Det började på Kungsholmen och fortsatte sedan på 
Birka-hallen. Ungdomarna förkovrade sig snabbt och fick fina framgångar i slutet på 90-talet.  
 
Även om Roland har satt sina mesta avtryck som administratör och ledare så hade han också 
framgångar som bowlingspelare. Redan 1991 slog han 299 poäng i B-DM kvalet på 
Väsbyhallen och med det resultatet kvalificerade sig han till finalspelet. Roland gick till final i 
Sigmalen i Upplands Väsby i dec 1995. Han kom sexa i Stockholmsmästerskapets final i hcp 
klassen år 2000. Roland hade också klubbrekordet över 1 serie amerikanskt spelsätt med 289 
poäng satt i Söderhallen 11 sept 2005 i en ligamatch. Han överraskade också alla genom att 
bli trea i vårat KM del 2 i Eurobowl, Norrköping i mars 2007 endast 6 poäng från segraren och 
hade ledningen efter både fem och sex serier. 
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GUNNAR MOQUIST kom tillsammans med broder BENGT och KARI JÄÄSKELÄINEN inför 
säsongen 1993-94 från BVK och innan dess från Björnligan. Både i Björnligan och BVK var de 
verksamma i styrelsearbeten och i KKT tog det inte lång tid innan dom blev invalda även här.  
 
Gunnar blev tävlingssekreterare redan efter första säsongen och tog över sekreterarrollen 
säsongen senare. Under några säsonger hade han både rollerna men efter säsongen 2002-
03 så har han varit sekreterare. 2012-13 så efterträdde han även Roland Pettersson som 
kassör under en säsong. Gunnar har också under alla år tagit hand om statistiken i klubben 
med bravur.  
 
Som bowlingspelare har Gunnar varit framgångsrik under 
alla år. Han började med att vinna dom fyra första 
deltävlingarna i KM vilket på årsmötet uppmärksammades 
med en tavla där käglorna var fastspikade och en text ”För 
att stoppa GuMo i KM”. Det hjälpte förstås inte utan han har 
varit vår mest framstående spelare i KM under nittio- och 
tvåtusentalet med inte mindre än sex segrar och ytterligare 
sex gånger bland dom tre.  
 
Gunnar har också i våra interna tävlingar vunnit Arthur 
Danielssons Hederspris, Östens Vandringspris, 
Trippelträffen och Östersjöpokalen två ggr. 
 
Gunnar har också med framgång spelat i St.Mä. och två 
gånger blivit mästare i 55+ klassen där han också en gång 
vann den efterföljande All Event tävlingen. Han har vunnit ett 
flertal kvaltävlingar i St.Mä. under åren. I samband med att vi 
spelat våra KM så har det också blivit segrar på landsorten, 
t.ex. Gävleslaget 1995. 
 
Gunnar var också tillsammans med Arne Jonasson och Per 
Sturk med och kvalificerade sig till 3-manna SM finalen i Kungsbacka 1996. Han innehar 
också ett flertal klubbrekord.   
 
 
 
KARI JÄÄSKELÄINEN invaldes i styrelsen inför säsongen 1996-97 som vice ordförande och 
övertog sedan ordförande klubban år 2000 och behöll den t.o.m. år 2013. Han har varit med 
att ordna våra jubileum 2003, 90 år och 2008, 95 år samt varit ordförande i kommitén inför 
100-års jubileét.  
 
Kari såg också till att vi fick en hemsida för klubben. Han var med och ordnade fram våra nya 
tävlingsskjortor 2008.  
 
Hans främsta bowlingframgångar är när han var delaktig i vårt 4-manna B-SM Guld i 
Vilbergen, Norrköping 2005.  
 
Kari vann också Svenska cupen på Söderhallen 2010 och i finalspelet i Skövde slutade han 
på en femtonde plats bland åttio startande. Han vann Svenska cupen ytterligare en gång men 
gick då inte vidare till den slutliga finalen. 
 
Kari vann KM 2005-06 och har ytterligare 4 placeringar på prispallen. Han segrade också i 
jubileumstävlingen 1 nov 2003 i Södertälje när vi fyllde 90 år. 
 
24 nov 1996 slog Kari Jääskeläinen klubbrekord över tre serier med 686 poäng och över  
4 serier med 890 poäng i Kungsholmshallen amerikanskt spelsätt. 
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BENGT MOQUIST blev Revisor säsongen 1994-95 och blev invald i styrelsen som ledamot 
och UK f.o.m. säsongen 2005-06. Bengt har också varit vice ordförande under dom senaste 
säsongerna.  
 
Han sköter uppdateringen av hemsidan. Tar också fram Matriklar, medlemskort och håller 
reda på måltips och v75. Har också under dom senaste månaderna jobbat med denna 
jubileumskrift. 
 
Spelmässigt så var Bengt också med och vann 4-manna Guldet i Norrköping 2005.  
 
Han gick året innan till final i B-SM klass B på Brännkyrkahallen. Han förlorade kvartsfinalen 
där med 2-1 mot den slutliga vinnaren och som en klen tröst så var han den enda som vann 
en serie mot slutsegraren.  
 
 
Bengt vann Skärgårdspokalen 2005 genom att vinna 
båda deltävlingarna som ingick.  
Lite kul då jag var sjuk när klubben spelade första 
delen på Lidingö men jag hängde med till Norrtälje då 
det var ett ojämnt antal som skulle spela. Det var näst 
sista dagen och det gick så bra att jag gick upp itopp. 
Ringde därför dagen efter till Lidingö och det fanns en 
plats kvar till sista starten så jag tog den och lyckades 
vinna även där. En riktigt lyckad bowlinghelg. 
 
 
Bengt har också vunnit ett antal kvaltävlingar i  
Stockholmsmästerskapen under åren. 
 
 
Han gick till final i Sigmalen i Upplands Väsby hallen 1995. 
 
Han har också vunnit deltävlingar till våra interna tävlingar såsom KM och Östersjöpokalen 
men det har inte räckt hela vägen till en slutlig seger. I hcp KM har han prisplacerat sig. 
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Det har under åren tävlats om fina priser som oftast skänkts av någon medlem. Här följer 
några av priserna. 

 
 
KALMAR NYCKEL, ett ståtligt vandringspris, skänkt av 
Mauritz Rickberg 1949.  
 
Den erövrades för alltid av kämpen "Gurra" 
Hermansson, som fick sin första inteckning redan 1950 
med 819 poäng. Efter 11 år kom sedan den andra 
inteckningen och den 1 nov 1962 kunde konstateras 
att vandringspriset hamnat hos en välförtjänt medlem. 
 
1956 noterade Felix Lundberg sin enda inteckning med 
hela 928 poäng.  
 
Dyrgripen pryder nu "Gurras" hem och frugan törs 
näppeligen nudda den med dammtrasan. 
 
 
 

 
 
"FENIXKANNAN", en gedigen silverpjäs med 
handtag av horn. Priset blev uppsatt till tävlan 
år 1936 och bär inskriptionen: 
 
FENIX BOWLINGHALLS VANDRINGSPRIS för 
2-mannalag, 1936. 
 
Efter 19 tävlingar erövrades det för alltid av 
KKT genom herrar Arthur Danielsson och 
Gösta Karlsson år 1956.  
 
Fenixkannan fortsatte sedan som ett 
vandringspris inom klubben innan Sven Arne 
Åkerling 30 sept 1970 hemförde priset 
för gott 
 
 
 
50-ÅRSTALLRIKEN 
tilldelas samtliga medlemmar i klubben när de 
firar sin 50-årsdag. Denna tradition håller vi 
styvt på, även om tallriken numera blivit en 
kostbar uppvaktning. Kransen kring tallriken 
används för gravering av medlemmarnas 
facsimiler och jubilarens namn graveras i 
sällskap med vårt vackra medlemsmärke i vitt-
blått-guld. 
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Och så några lite modernare priser: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Trippelträffen. 
 
 Erövrades för gott av  
 Gunnar Moquist 2011 

 
  
 Östersjöpokalen 
  
Erövrades för gott av  
 Gunnar Moquist 2011 

 
 
Arne Kleréus Minnespris. 
 
Erövrades för gott av  
 Per Sturk 1999. 
 

 
 
 KM. 
 Erövrades för gott av  
 Gunnar Moquist 2011 
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KM genom åren 
 
Jag har sammanställt våra KM-resultat f.o.m. 1963-64 och framåt. Har letat efter tidigare resultat men 
har hittat endast enstaka resultat så jag nöjer mig med denna sammanställning, 
 
1963-64 Gustav Hermansson - 1526 Sven Arne Åkerling - 1484 Göte Bergquist - 1451 
1964-65 Gustav Hermansson - 1496 Arthur Danielsson - 1450 Kaj Dahlström - 1429 
1965-66 Karl Olow Gustavsson - 1425 Bo Olsson - 1425 Hans Lindberg - 1413 
1966-67 Perry Norling - 1523 Sten Westerberg - 1469 Birger Wiberg - 1453 
1967-68 Gustav Hermansson - 1480 Karl-Gustaf Ljung - 1462 Sven Arne Åkerling - 1448 
1968-69 John Johansson - 1495 Perry Norling - 1483 Björn Nordbäck - 1462 
1969-70 Göran Persson - 1590 John Johansson - 1506 Benny Orling - 1496 
1970-71 Stig Stoltz - 1586 Benny Orling - 1480 Birger Wiberg - 1502 
1971-72 Benny Orling - 1551 Leif Johansson - 1547 John Johansson - 1495 
1972-73 Arne Kleréus - 1523 Per Sturk - 1494 Sven Arne Åkerling - 1493 
1973-74 John Johansson - 1559 Göran Persson - 1559 Magnus Engdahl - 1550 
1974-75 Gunnar Almqvist - 1603 Benny Orling - 1581 Rolf Söderman - 1557 
1975-76 Benny Orling - 1554 Håkan Rosenqvist - 1502  Per Sturk - 1492 
1976-77 Leif Johansson - 1625 Benny Orling - 1609 Håkan Rosenqvist - 1601 
1977-78 Leif Johansson - 1598 Per Sturk - 1563 Arne Kleréus - 1504 
1978-79 Hans Sjöstedt - 1613 Benny Orling - 1597  Börje Salmén - 1551  
1979-80 Lars Lindell - 1554 Hans Sjöstedt - 1539 Börje Salmen - 1524 
1980-81 Per Sturk - 1685 Benny Orling - 1535 Lars Sjöstedt - 1526 
1981-82 Ray Höglund - 1583 Roland Neiling - 1553 Hans Sjöstedt - 1552 
1982-83 Folke Eriksson - 1572 Ray Höglund - 1532 Rolf Söderman - 1531 
1943-84 Roland Neiling - 2852 Per Sturk - 2818 Benny Orling - 2792 
1984-85 Per Sturk - 3126 Jarl Munkestam - 2935 Roland Neiling - 2907 
1985-86 Björn Nordbäck - 3112 Ray Höglund - 3090 Åke Jonasson - 3064 
1986-87 Jarl Munkestam - 3170 Roland Neiling - 3148 Per Sturk - 3078 
1987-88 Per Sturk - 3029 Jarl Munkestam - 3008 Lars Sjöstedt - 2958 
1988-89 Ray Höglund - 3073 Lars Sjöstedt - 3007 Per Sturk - 2960 
1989-90 Per Sturk - 3186 Ray Höglund - 3024 Lars Sjöstedt - 2916 
1990-91 Björn Nordbäck - 3184 Per Sturk - 3081 Roland Neiling - 3047 
1991-92 Lars Bergman - 3169 Jarl Munkestam - 3073 Antonio Rongione - 3010 
1992-93 Jarl Munkestam - 3244 Roland Neiling - 3169 Åke Jonasson - 3116 
1993-94 Gunnar Moquist - 3233 Björn Nordbäck - 3087 Roland Neiling - 3086 
1994-95 Gunnar Moquist - 3527 Ray Höglund - 3087 Mikael Persson - 3071 
1995-96 Cataldo Rongione - 3189 Erick Sjöberg - 3143 Bengt Moquist - 3088 
1996-97 Arne Jonasson - 3157 Bo Pettersson - 3113 Cataldo Rongione - 3074 
1997-98 Jan-Erik Stensson - 3153 Per Sturk - 3090 Mikael Persson - 3060 
1998-99 Arne Jonasson - 3209 Jerry Björnheim - 3115 Jan-Erik Stensson - 3114 
1999-00 Gunnar Moquist - 3416 Per Sturk - 3200 Arne Jonasson - 3083 
2000-01 Arne Jonasson - 3414 Gunnar Moquist - 3185 Peter Jennersjö - 3143 
2001-02 Ulf Jonasson - 2971 Per Sturk - 2949 Bengt Moquist - 2928 
2002-03 Per Sturk - 3043 Jerry Björnheim - 2984 Andreas Paulsson - 2930 
2003-04 Jerry Björnheim - 3091 Mattias Kindahl - 3060 Ray Höglund - 3058 
2004-05 Gunnar Moquist - 3230 Bengt Moquist - 3162 Kari Jääskeläinen - 3150 
2005-06 Kari Jääskeläinen - 2717 Jerry Björnheim - 2632 Gunnar Moquist - 2571 
2006-07 Björn Nordbäck - 3137 Jerry Björnheim - 3086 Kari Jääskeläinen - 3066 
2007-08 Kim Jonasson - 3078 Gunnar Moquist - 2993 Bengt Moquist - 2922 
2008-09 Gunnar Moquist - 3141 Christer Magnusson - 2948 Kari Jääskeläinen - 2902 
2009-10 Sören Källén - 2950 Gunnar Moquist - 2942 Kari Jääskeläinen - 2877 
2010-11 Gunnar Moquist - 2876 Arne Jonasson - 2788 Jan-Ove Lindblad - 2653 
2011-12 Jan-Ove Lindblad - 3301 Gunnar Moquist - 3088 Bengt Moquist - 2940 
2012-13 Ola Tenggren - 3104 Gunnar Moquist - 3048 Jan-Ove Lindblad - 3042 
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Här kommer några lagbildet från tvåtusentalets KM tävlingar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Gävle  17 mars 2001

 
 Katrineholm  4 april  2009 
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 Uppsala 14 feb 2010 

 
 
 Bowlorama 2 okt 2011, första km efter hopslagningen. 
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 Eurobowl, Norrköping  31 mars  2 012 

 
 
 Kristinehamn  9 mars  2013 








