
Varje onsdag tränar pensionärsbowlarna i 
Åstorp. För att slå en och annan strike – men 
också för att träffa varandra och hålla 
barnasinnet vid liv. Nu fyller sällskapet 30. 

 
Att slå en strike är ingen större konst för 87-åriga 
Berit Jönsson, som är en rejält rutinerad bowlare. 
"Man kommer in i det, men jag skulle inte säga att 
man blir fullärd", säger hon. 
Bild: Niklas Gustavsson 
Inne på bowlinghallen är det fullt ös denna 
onsdagseftermiddag: vid varje bana står rödklädda 
seniorer och slår koncentrerat sina klot. En av dem är 87-
åriga Berit Jönsson, som tittar upp mot poängtavlan. 
 
– 178 poäng, det är jag rätt så nöjd med! 
Fyra strikar hinner hon med innan serien är slut. 



 
Berit Jönsson gör sig redo för att kasta ytterligare ett 
klot. Sedan 60-talet har hon bowlat. Och i Åstorps 
pensionärsbowlare har hon varit med nästan sedan 
starten. 
Bild: Niklas Gustavsson 
Hennes motspelare konstaterar att det inte är en helt lätt 
motståndare han har att göra med: Berit Jönsson är rejält 
rutinerad. 
– Så blir det ju. Man kommer in i det, men jag skulle inte 
säga att man blir fullärd, säger Berit Jönsson. 



 
Gurli Isaksson kastar klotet med precision. 
Bild: Niklas Gustavsson 
Sedan 1968 har hon bowlat. Och i sällskapet Åstorps 
pensionärsbowlare, som i år fyller 30, har hon varit med 
nästan sedan starten. Uppe vid serveringen sitter hennes 
man, 92-åriga Börje Jönsson, och tittar på. Han var själv 
med och startade upp sällskapet. 



 
Att pensionärsbowlingen i Åstorp fyller 30 är något 
som kommer att firas under hösten. 
Bild: Niklas Gustavsso 
 
 
 
 
– Jag är coach för henne nu, säger han och nickar åt sin 
fru. 
– Jag tipsar henne till exempel om att flytta en ribba, och 
sedan sätter hon en strike. 
Ett 40-tal seniorer är det som brukar komma på 
träningarna i bowlinghallen. Utöver det tävlar gruppen mot 
andra bowlingföreningar i Skåne då och då. 



 
Bengt Malmlöf laddar inför nästa kast. "Det är roligt 
när det går bra. Särskilt när man tävlar!" 
Bild: Niklas Gustavsson 
Bengt Malmlöf säger att medlemmarna inte tar det hela på 
så stort allvar. Men ändå: 
– Det är roligt när det går bra. Särskilt när man tävlar! 
Att komma ut och träffa andra verkar ändå vara det som 
betyder mest för seniorerna. 
– Det är roligt att träffa kompisar här och det är roligt att 
spela. Vi är ett glatt gäng, säger Bengt Malmlöf. 



 
Eva Nilsson åker hela vägen från Eket för att bowla. 
"Det är en sådan härlig och hjärtlig stämning här, alla 
är kompisar" säger hon. 
Bild: Niklas Gustavsson 
Eva Nilsson, som kommer hela vägen från Eket för att 
bowla i Åstorp, är av samma åsikt. 
 
– Och så är man ju lite barnslig och vill leka! 



 
De allra flesta käglor faller när pensionärsbowlarna är 
i farten. 
Bild: Niklas Gustavsson 
Trots att det är ganska bra uppslutning på onsdagarna 
hoppas man på att få in fler yngre krafter framöver – flera 
har redan varit tvungna att sluta på grund av ålder och 
sjukdom. 
– Man måste kanske snart lägga av. Men så länge vi orkar 
vill vi vara med, säger Berit Jönsson. 
 
 
Åstorps pensionärsbowlare, P-87 , tränar varje onsdag 
klockan 13-16 i Åstorps bowlinghall. 
Sällskapet är öppet för alla från 60 år och uppåt.	


