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Efter att det brunnit i den bowlinghall som inrymdes i gamla folkets hus (Paletten) flyttades 

hela verksamheten till Nybrovägen.  

Edvin Andersson som tog över denna nya bowlinghall tillsammans med sonen Peter såg att   

det fanns ett antal pensionärer på ca 25 st. som spelade regelbundet. De hade redan ett 

seriesystem och spelade vissa dagar i veckan.  Dessa tillfrågades om att starta en klubb. Det 

blev startskottet för föreningen Ängelholms pensionärers bowlingklubb förkortat ÄPB. 

Mycket hände efter detta datum; styrelse bildades, stadgar blev skrivna, allt utan synligt 

protokoll. Men i alla fall blev det en styrelse som kallade till det historiska första mötet den 

20 november 1986. Här har vi också det första protokollet. Där presenteras den första 

styrelsen som bestod av: 

 

 

Ordförande  BERTIL NELSON 

Sekreterare                       GRETA JENVERT 

Kassör                                STIG LINDGREN 

Suppleant                     ERIK LINDQVIST 

Suppleant                     HARALD BENGTSSON 

   

Efter detta år har det hänt mycket med olika styrelserepresentanter.här kan ni läsa och 

minnas de olika personerna som suttit i styrelsen dessa 30 år. 

 

Ordförande:  Bertil Nelson  1986 -1989 

 Uno Ernst  1989 -1993 

 C-G Warntoft 1993 -2000 

 Assar Arvidsson 2000 -2001 

 Kjell Rosén  2001 -2013 

 Thomas Gejke 2013 -2016 

 Anne-Marie Thäng 2016 - 

 

Kassör: Stig Lindgren 1986 -1992 

 P-O Tufvesson 1992 -2000 

 Siv Larsson  2000 -2004 

 Bertil Johansson 2004 -2010 

 Anita Svensson  2010 -2015 

 Alvar Fredin  2015 – 

 

Sekreterare:  Greta Jenvert  1986 -1997 

 Erik Fält  1997 -1998 

 Bertil Malm  1998 -1999 

 Stig Hellström 1999 -2013 

 Evert Olsson  2013 – 

 

För att det inte skall bli så långt har jag medvetet bara tagit med denna del av styrelserna. Vi 

skall för den skull inte glömma alla de andra som varit och fortfarande är ledamöter. 



 

 

 

 

 

De verkliga styrelseveteranerna i listan är Kjell Rosén 12 år, P-O Tufvesson 8 år, Greta 

Jenvert 11 år och Stig Hellström 14 år. 

 

 

Om vi tittar på medlemsavgifterna så var den första årsavgiften på hela 10 kr. Dagens avgift 

är som ni vet 150 kr. Om man nu vill räkna på prisökningen under dessa år så har avgiften 

höjts med 5 kr per år. Det är ju inte mycket med tanke på klubbens nuvarande verksamhet! 

 

 

Direkt vid första mötet skrevs att klubben skulle möta Kristianstad och Höganäs med 

hemmamatch. Det kan man kalla för stadstävling. De har även haft regelbundna tävlingar mot 

Göteborgspensionärerna. Matchutbyte med Rödovre har varit med sedan starten, men 

avslutades 2015. Annars har matcher mot andra städer och kommuner utvecklats under åren 

och i dag möter vi många lag i nordvästra Skåne i Ringen. Halmstad har varit med fram till nu 

men jag vet inte om de kommer att delta mer. Höganäs, Ängelholm och Markaryd spelar 

numer trestadstävling varje år.  

 

Internserien spelade om bästa poäng där de tre försa fick pris, på den tiden kontanta pengar. 

1989-1990 gick man över till seriespel, det utgjordes av två system med ett på fyra serier och 

ett på två serier. Detta innebar att fler fick priser. I dag har vi 18-20 serier där de två bästa får 

pris i form av pressentkort till bowlingspel.  

 

Vi har interna tävlingar som Herr och Damkäglan, Höjdaren som spelas både höst och vår.  

Cup 90 och falsk serie spelas bara en gång per säsong. 

Bakers där man spelar tre man i varje lag spelas även denna på höst och vår. Denna spelform 

är mycket populär med ca 90 spelare som träffas under en och samma dag, mycket publik och 

stor gemenskap. 

 

Litet urval av vad som hänt under åren 

 

1989 övelämnade en herre vid namn  

Fredrik Karlsson en styrelseklubba i form av en bowlingkägla till styrelsen fick i uppdrag att 

datummärka den med datum när klubben bildades. Klubban används fortfarande på 

styrelsemötena. 

 

1991 hade vi 83 medlemmar 

 

1994 gick klubben över till det seriesystem som vi har i dag.  

 

Vi har veteranmedlemmar som varit med länge, några av dem är: 

 Ove Jönsson, som alla känner. Han sitter och ger goda råd och tips varje dag i hallen till den 

som vill.  Han blev medlem 1992. 

Gun Malm har varit medlem sedan 1995 

Kjell Rosén har varit medlem sedan 1999 

 



 

 

 

 

 

 

Här har vi några av dem som slagit rekord och blivit publicerade i tidningen. 

 

Boris Paulsson slog sitt bästa resultat två gånger om under samma månad. I januari 2004 slog 

han under några dagar sitt bästa resultat. Först slår han 857 poäng och tror att det var första 

och sista gången, men bara några dagar senare slår han 893 poäng, detta på en träning. Han 

skyller på ett nytt klot som han nyss hade köpt. Efter detta fina resultat har han inte varit i 

närheten sedan dess, fast att han gör sitt bästa för att lyckas. 

 

 

 

 

Här har vi mannen med den stora drömträffen ! 
 
Nedanstående är klippt ur tidningen 2010 

 
Drömserie för bowlingveteran 
 3oo poäng på en serie!  
Tolv strajkar i rad! Det måste 
 vara alla bowlares dröm och för  
Hans Roth i Ängeholmspensionärerna 
lag slog det in i en seriematch 
mot Höörs PBK på 
fredagen. I andra serien slog 
Hans till, han radade upp 
strajkarna en efter en till 
maximala 300 poäng. 
- Har nyligen gjort comeback 
efter fem-sex års uppe- 
håll, spelade tidigare för 
Engelholms BC. Och vem 
hade anat att jag som pensionär 
skulle slå min första 300- 
serie, sade Hans Roth som på 
sina fyra serier noterade 
mycket gångbara 923 poäng 
Nu innebar Hans fina spel 
också att Ångelholm kunde 
vinna division l-matchen 
med klara 13-7 (5716 - 5433). 
 

 

2004- 2005  vann Ängelholms lag 2 serieseger i div.2 i ringen  

 



 

Det har inte skett så värst mycket under åren. Det märks att det är pensionärer som spelar. Det 

viktiga för oss är att träffas och spela bowling och ha trevligt tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill ta tillfället i akt och gratulera bowlinghallen som också har trettioårsjubileum! 

 

Grattis Peter, Eva, Kim, Andreas och den stora stjärnan Sandra! 

Utan Peter och Edvin är frågan om det funnits ett ÄBP, så tack ska ni ha. 

Dessutom Gick Peter och Eva och gifte sig under året 1990. 

 

 

 

 

Vi har också en egen visa – hur många klubbar har det? 

 

 

John Lundkvist skrev en visa tillägnad klubben som blev utnämnd till klubbens sångsigill 

 

    Melodi elektricitetsvisan 

 

1) När man blir gamal då blir man slö, då blir man trött uppå livet.  

Då vill man lägga sig ner och dö, om man har testamentet skrivet. 

Man går då ner till vår bowlinghall, det sätter fart på humöret, 

För uti kroppen där får du sprall och känner dig som upp i smöret. 

        

        Refr:       För bowling, ja bowling det är så bra, det skulle varje människa ha, 

       Det sätter fart uti lemmarna, så man får sprall i kroppen. 

 

2) Kom bara hit fast det tar emot, här hälsar Eva välkommen. 

Sen går du bara och tar ett klot, som passar precis uppå tommen. 

Sen tar du sats utav bara den, men tänk, vad man kan bli snopen, 

Och sen försöker man om igen, men klotet bara går i gropen. 

       Refr:        För bowling…………….   

       

3) Ibland så lyckas man nå sitt mål,fast det händer rätt sällan. 

Ty för det mesta slår man håloch klotet rullar mitt emellan. 

Men hör och häpna det händer dock att alla käglorna trilla, 

Igenom hallen det går ett sus och man kan inte sitta stilla. 

       Refr:             För bowling……………………. 

 

4) Jag har en granne som varit giftsen många år sen tillbaka, 

Men inte tror jag han har haftnån glädje samman med sin maka. 

Jag lura ner han till våran hall, det syntes redan på frugan. 



För några dar sen sa jag te/n, jag tror du väntar smått i stugan. 

       Refr:        För bowling…………………. 

 

5) Nu har vi bildat en egen klubb, för både gubbar och gummor. 

Dom plockar av oss båd rubb och stubb, ja, det blir ganska stora summor. 

Men vad gör det omman bara trivsoch har det trevligt tillsamman 

Och får man så nånting till livs, så blir det bara fröjd och gamman.  

 

 

6) Sjunges vid julavslutning 

Nu har vi samlats för att ha kul, nu är det slut för säsongen 

Varandra önskar vi en god jul och härmed slutar också sången. 

 

        Sjunges vid våravslutningen 

        Nu runt omkring oss står våren grön, nu slutar bowlingsäsongen 

        Vi önskar alla en sommar skön, och därmed slutar också sången. 

 

 
 
 
Ja, nu har jag inte mer att skriva om denna gången. Vi får säkert mer att berätta om till 40-

årsjubileet! 

 

Föresten säg inte att man blir för gammal att spela bowling. Den äldsta medlemmen är 89 år 

och heter Stig Thomasson.  

Äldsta dam är hans egen fru Hanna och är 86 år. 

Det står om veteraner på en tidigare sida. Men här har vi de stora veteranerna. De båda har 

varit medlemmar sedan 1989 alltså i 27år. Och fortfarande still going strong som man säger. 

Stig har dessutom varit revisor 1990-2003. 

Grattis!!  På er jag hoppas att vi får se er många år till på banorna        

 

 

Jag som har skrivit heter Evert Olsson och har varit medlem i ÄPB sedan 2010 

 

 

 

  

Källa; 

 

Protokoll 

Tidningsklipp 

Peter Andersson 

 

   

 

 

   


