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Ny sæson er i gang. 
af Jette Lillebæk    

11 hold  er med i år. 
 

I år har vi tre damehold mod to sidste år.  
Det bliver  to 6 mandshold samt et fire-
mandshold.   
For herrerne er der  også fremgang.  
I år var vi 5 seksmandshold med mod fire 
sidste år.  
Til gengæld har vi kun 3 mix med i denne 
sæson.  
Er der behov for flere hold kan vi tilmelde 
lige så mange vi har lyst til en forårsturne-
ring. 
 
 

 

BK ENGHAVEN 

TA´PÅ KURSUS 

 

se side 13 
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Velkommen til sæsonen 2003-04 

Jeg vil gerne på bestyrelsens og egne 
vegne, byde jer alle sammen velkommen 
tilbage fra sommerferien, med håbet om, 
at I har haft en rigtig god ferie, og nu 
igen brænder for at komme i gang med 
bowlingen. Der er allerede flere hold der 
er godt i gang med den nye sæson. 
 
En velkomst skal også lyde til de nye med-
lemmer, jeg håber I må befinde jer godt i 
BK Enghaven. Også velkommen til ”gamle” 
nye medlemmer – det er rart at se jer i klub-
ben igen. 
 
I denne sæson starter BK Enghaven op med 
hele 11 seniorhold – 2 ungdomshold – 5 
hold for Jysk Turnering og endelig 1 Herre-
hold til Landspokal, det er rigtig mange hold 
at ”styre”, så jeg håber at alle medlemmer 
bakker klubbens senior-  
og ungdomsleder op, så de kan få alt til at 
klappe igen i år.  
Jeg vil ønske alle spillere fremgang på de 
respektive hold, og held og lykke til alle i 
den nye sæson. 
 
Til denne sæson er der desværre kommet 
prisstigninger på leje af baner, og kampafgif-
ter til JBU. Fra årsskiftet stiger licensgebyret 
til kr. 225,00 for seniorer – 168,75 for 18-23 
årige – 112,50 for pensionister, puslinge, 
juniorer og ynglinge. 
 
Du betaler selv 50 % af Licensen, klubben 
betaler resten. Klubben skal fra denne sæ-
son, til vores mandagstræning, betale kr. 
105,00 pr. banetime for seniorer,  for pensi-
onister, og ungdom kr. 85,00 , det er 

stigninger fra 5 % til over 30%. 
Kontingentændringer kan først komme på 
tale til næste generalforsamling i februar 
måned 2004.  
 
Igen i år har vi Drop In Bingo i Vestergade 
som hovedsponsor, hvor man som sæd-
vanligt skal ”gå” med gevinster, ca. to gan-
ge seks timer om året,  for at nyde godt af 
de kontante midler, der bl.a. er grunden til, 
at vi kun skal betale kr. 20,00 for hver 
bowlingserie vi spiller, ellers er prisen kr. 
40,00 pr. spillet serie. Hvis du er på hold i 
år, nyt eller gammelt medlem, og ønsker at 
deltage i Bingo-vagter, bedes du snarest – 
helst omgående – skrive dig på kalenderli-
sten der hænger i skabet som sædvanligt. 
Under din vagt tur, får du selvfølgelig no-
get at drikke, samt et par stykker smørre-
brød . 
Som mange sikkert allerede ved, er Vejle 
Kredsen blevet nedlagt lige før sommerfe-
rien, og det sidste Vejle Kredsmesterskab 
er fortid nu, men der blev jo afholdt et helt 
nyt stævne, det første Vejle-mesterskab, 
hvor BK Enghaven nærmest var arrangør 
og vært,  med deltagelse fra bowlingklub-
berne i Vejle. Et godt grundlag at bygge 
videre på til gavn for de tre klubber i byen, 
og bowlingsporten generelt. I skrivende 
stund arbejder Region 4 på at oprette  
nye halkredse, de steder hvor klubberne 
har valgt at nedlægge Kredsen.  
 
Velkommen til en ny sæson i fællesskabets 
ånd. 
 
Med Bowling hilsen    
Ib Lau Blirup,  formand 



Ungdom spiller nu som  
1. Division.  
 
I den kommende sæson skal alle 
ungdomskampe afvikles på samme 
måde som 1. Division. Det betyder 
at hjemmeholdet kun får én hjemme-
kamp pr. sæson. Hver gang tager det 
4 timer. 
 

Program for BK Enghavens ungdoms-
hold ser således ud : 
 
Ungdom - Hold 1 2003/2004 

Ungdom - Hold 2  2003/2004 
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Tillykke til alle jer der har fød-
selsdag i løbet af de næste 3 
måneder. Særlig tillykke til jer 
der har en rund fødselsdag.  
 
 
40 år 
 

Claus Rasmussen kan Torsdag  
d. 2. Oktober holde sin 40 års fød-
selsdag. 
 
70 år 
 

Inger G. Nielsen  bliver 70 år  
Tirsdag d. 04. November.  
 
 

40 års Jubilæum  
 

Harry Flint må betegnes som sta-
bil arbejdskraft.  
D. 19. august kunne Harry fejre 40 
års jubilæum på sin arbejdsplads 
Tulip.  
 

 
 
 

Tillykke Tillykke Tillykke 

7. September Kolding 12.00 

19.  Oktober  Vejle 13.00 

26.  November Pletten 10.30 

21.  December  Horsens  10.00 

18.  Januar  Fredericia 12.00 

8. Februar Hedensted 11.00 

7. Marts Tønder 13.00 

3. April Esbjerg 12.00 

13.  September Vojens  11.00 

19.  Oktober Haderslev 10.30 

16.  November Hedensted 10.00 

21.  December Horsens  10.00 

11.  Januar Horsens  10.00 

8. Februar Varde 10.00 

7. Marts Vejle 11.00 

4. April Kolding 12.00 



En lang sæson er i gang 
Af Henning Salling. 
 
Så er vi i gang med turneringen. De fleste 
hold er i kamp den 30 og 31 august, men 
enkelte først triller de første kugler medio 
september. – der venter en lang og spæn-
dende sæson, hvor vi gerne skulle sikre 
lidt mere ædelt metal til klubben. Forvent-
ningerne til ikke mindst vores to bedste 
herrer hold er enorme og det skulle gerne 
smitte af i alle andre rækker så vi eventuelt 
i slutningen af april begyndelsen af maj 
kan holde den helt store medaljefest. 

 
Jeg vil nu ikke dvæle 
meget ved turnerin-
gen, men blot opfor-
dre til at checke ka-
lenderen og planlæg-
ge sine andre aktiv i-
teter, således at man 
er nødt til at melde 
forfald til færrest 

mulige kampe.  
Seniorlederen og dermed klubben har til-
meldt mange hold til turneringen for at 
flest mulige hele tiden kan komme i kamp 
og en holdtrækning - fordi der er for man-
ge afbud - kan blive en bekostelig affære 
for klubben. 
 
Stævner 
Som nævnt er vi i gang med en lang sæson 
og jeg vil her nævne nogle af de aktivite-
ter, jeg mener,  vi bør vise vores klubtrøje 
i. 
 
I oktober, nærmere bestemt den 11-12 ok-
tober er der Old Boys/Girls DM i Roskil-
de – Vi stod jo i hallen for arrangementet 
sidste år inkl. aftenfesten, som vi i diverse 

beretninger fik meget ros for. Jeg synes vi 
bør vise flaget i dette arrangement. 
 
Den 1-2. november er der JM Mixdouble i 
Kolding – det er jo tæt på, så mon ikke 
der var nogle der kunne få lyst til at prøve 
kræfter med dette arrangement – allerede 
den 15-16. november er der DM i samme 
disciplin i Viby. 
 
Gold Cup som endagsarrangement 
Som noget nyt afvikles Gold-Cup indle-
dende runde som et endagsarrangement i 
alle haller – det er den 30. november – jeg 
ved ikke p.t. mere om selve afviklingen, 
men det er som sædvanligt et arrangement 
for C og D spillere. Europafinalen er i Ki-
ev – et meget spændende sted, som man 
vel ikke lige tager hen på charter. 
 
I januar går det løs med JBU´s 40 års jubi-
læumsstævne. Stævnet afholdes lig den 
tidligere måde at arrangere Gold-Cup på, 
nemlig ved at man køber en seddel og 
spiller 3 serier – ugevindere m.m. går vide-
re til hal, region og jyskfinale. Finalen er 
planlagt til den 21. marts i Viborg, hvor 
der spilles om kontante beløb. Et arrange-
ment for alle licensspillere og et arrange-
ment jeg håber, at mange vil bakke op. 
 
7-8. februar er der JM single og double 
indledende i Løvvang med finaler den 28-
29 februar samme sted. 
 
 

  fortsætter næste side 
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DM double afvikles den 9-11 april 2004 i 
Rødovre – bemærk at der ikke er DM 
double i 2003, hmhm – det skulle efter si-
gende skyldes, at der er VM i Malaysia, og 
der derfor ikke er weekender nok til afvik-
lingen af dette meget vigtige mesterskab. 
Dertil kommer at så vidt jeg kan regne ud 
er det i påsken – mon ikke det kan påvirke 
deltagerantallet og ikke mindst påvirke de 
påskestævner der allerede findes – mon vi 
skal spille to DM double i 2004? 
 
Allerede en måned efter den 7-9. maj er 
der DM individuelt i Odense.  
 
Derudover er der jo en række internatio-
nale og regionale arrangementer vi bør vi-
se flaget i, men det vil fylde for meget at 
skrive om dem alle. 
 
God sæson. 
 
 
 
 
 
Det gik lidt  for hurtigt 
Af Jette Lillebæk 
 
Efter pres bliver jeg vist nødt til at fortælle 
denne historie.  
 
Det var en mandag aften. Efter træningen 
havde jeg en aftale med mit hold om at vi 
skulle bruge vores sidste miss-penge.  
Vi skulle møde mødes på Jensen´s bøfhus 
19.30.   
Denne tid passede mig fint for så kunne jeg 
lige nå at køre min søn Christian op til sin 
mormor.  
 

Som redaktør  er der jo altid lige én man 
skal spørge om noget så tiden gik.  
 
Christian blev dog afleveret.  
Da jeg siger farvel opdager jeg at benzinnå-
len er temmelig langt nede.   
Jeg kikker på uret. Jeg kan vist lige nå det 
hvis jeg skynder mig.  
 
Jeg kører hen til Statoil på Horsensvej.  
Finder mit kontokort frem og benytter auto-
maten for at spare tid.  
 
Jeg opdager at jeg  faktisk har ret travlt og 
fylder kun op for ca. 100,00 kr. Kortet ud af 
automaten . Jeg ville faktisk godt lige have 
fået en kvittering, men den bad om min ko-
de igen ?? Hvad er nu det for nået ? Skidt 
med det jeg må af sted med hastig fart.  
 
På vej ned af Horsensvej får jeg pludselig 
den tanke at jeg måske har gjort noget for-
kert ved automaten.  
Læs : stukket af uden at betale. Det gik vist 
lidt stærkt. Den ville jo heller ikke give mig 
en kvittering.  
 
Jeg beslutter mig straks for at tjekke sagen 
og ringer tankstationen op. 
 
Jo, de havde lige stået og talt om  den sorte 
bil der netop var kørt uden at afregne.  
 
 Jeg beklagede mange gange, det var bestemt 
ikke med vilje. men så fortalte jeg havde et 
vigtigt møde og ville selvfølgelig komme 
forbi senere på aftenen.  
 
Vi havde dog en hyggelig aften, fik en god 
bøf, og derefter fik jeg straks ordnet min 
forseelse.  
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Internet bowling 
Hvem kan deltage? 
Alle bowlingspillere kan deltage i henhold til nedenstående:  
1. Du er medlem af en firmaidrætsforening under Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF).  
2. Har licens under Dansk Bowling Forbund (DBwF).  
3. Andre spillere uden medlemskab af de to ovenstående forbund (se næste afsnit). 
 
Hvor svært er det? 
Spillerne bliver inddelt i rækker efter deres snit. Dette gør, at man spiller på lige vilkår.  
Spillere, der ikke er medlem af en firma-idrætsforening eller unionen (altså opfylder punkt 
3) vil automatisk blive placeret i A-rækken. 
For disse spillere er det en fordel at melde sig ind i en firmaidrætsforening, da man dermed 
i stedet spiller i D-rækken (efter DFIF regler).  
 
Turneringsform? 
Turneringsformen kaldes ”En mod Alle”, og der spilles i seks dame- og seks herrerækker. 
Der spilles i øvrigt efter DFIF’s turneringsregler for bowling. 
Der spilles 5 x 2 serier, altså ti serier i alt. De fem dårligste serier smides væk – således at 
de fem bedste serier er tællende.  
 
Hvornår og hvor længe? 
Internetbowling er opdelt i to perioder. 
Sidste tilmeldingsfrist er den 15. september 2003, 
og mellem den 1. september og den 30. november 2003 
 spiller man de ti serier (min. fem serier).  
Sidste tilmeldingsfrist er den 31. december 2003,  
 og mellem den 1. januar og den 30. april 2004  
spiller man de ti serier (min. fem serier).  
 
Finalestævne 
Den 12. juni 2004 vil der i Odense blive  
afholdt et finalestævne, hvor de ni bedste i 
henholdsvis de seks dame- og herrerækker 
bliver inviteret til at deltage. 
Finalestævnet afsluttes med fællesspisning.  
 
 

Fortsætter side 7  
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Internet bowling fortsat ……… 
 

Hvordan kvalificerer man sig til finalestævnet?  
I første periode udtages de fire bedste spillere og i anden periode udtages de fem bedste 
spillere i de seks dame- og herrerækker til finalestævnet.  
 
Præmier 
Til de endelige vindere af hver række er der et weekendophold for to personer til Larsen 
Hotel & Kroferie. Til øvrige vindere vil der være præmier fra Rosendahl.  
 
Hvordan registreres resultaterne? 
Foreningens kontaktperson Jette Lillebæk indrapporterer alle resultater på DFIF’s hjemme-
side. 
Husk at alle slagsedler SKAL afleveres til Jette Lillebæk 
 
På Dansk Firmaidrætsforbunds hjemmeside www.dfif.dk kan man 
se løbende resultater og stillinger.  
 
Hvad koster det? 
Det koster kun kr. 125,00 at deltage, og for dette beløb kan man spiller 5 x 2 
serier, altså i alt ti serier. Dertil skal lægges baneleje.  
 
ER DETTE NOGET FOR DIG ! KONTAKT JETTE LILLEBÆK 
75 815 815  eller 20 936 122. 
 

Vejle Mesterskabet 2003   af Jette Lillebæk 
 
Tommy Larsen revancherede sig klart fra klubmesterskabet ved suveræns at vinde 
årets Vejle Mesterskab. Tommy havde nul i handicap, men trods det blev det til 1480 
kegler på seks serier. Alle serier var over 200 som lå mellem 227 til 268. Som num-
mer 2 kom Rene Andersen med 1253 kegler, også med nul  handicap, mens Martin 
Bruhn tog bronze med 1243 inkl. 60 i handicap.  
Hos kvinderne tog Pia ´Guldbrand sig af guldet. Det blev til 1165 kegler inkl. 30 i 
handicaptillæg. På de næste to pladser fulgte Lene Nielsen og Karen Marie Haar-
gaard begge fra Hvepsene.   
Blandt vores ungdomsspillere var den eneste der tog metal, Camilla Guldbrand. Det 
blev til guld for puslinge. På 4 serier lavede Camilla 533 kegler.  



Under 4 Øjne 
af Jette Lillebæk 

 
Klubbens bedste 
spiller i øjeblikket 
er den tidligere 
klubmester fra 
2001 og 2002. Han 
hedder Tommy 
Larsen og er 26 år.   
 
 
 

Hvor bor du ? 
I Hedensted. For ca. et års tid siden købte 
min kæreste Diana og jeg hus derude.  
Hvor er du født ? 
Jeg er født og opvokset i Vejle.  
Har du søskende ? 
Ja, jeg har en søster der er otte år ældre 
end mig.  
Hvor arbejder du ? 
Jeg arbejder hos et stort firma. Mit arbejde 
består af at vedligeholde og skifte rekla-
mer ud på busser og ved stoppesteder. 
Derudover har jeg nogle timer her i hal-
len.   
Hvor længe har du spillet i Engha-
ven ? Jeg har spillet i flere omgange. Efter 
3 år i Enghaven var jeg et år i Kolding. 
Derefter spillede jeg yderligere to år i 
Enghaven. Tog derefter en pause på et 
par år og har spillet her igen de sidste to 
år.   
Hvordan kom du  i gang i sin tid ? 
I 10. Klasse var jeg i erhvervspraktik en 
uge. Derefter tilbød Finn Hansen ( tidlige-
re halejer ) mig job og så kom jeg i gang. 
Hvad er din højeste serie ?  
Jeg har lavet 300 to gange, dog kun i træ-
ning.  
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Tommy Larsen 

Du har som bekendt 210 i snit. Ligger nr. 
3 på landslisten. Hvorfor er du ikke på 
landsholdet ? 
Det spøger jeg også mig selv om. Jeg har fak-
tisk sendt en mail til landstræneren og fået 
den besked at jeg skal gøre opmærksom på 
mig selv. 
Var du ikke engang med i en bruttotrup ? 
Det var en talenttrup som var støttet af 
Team Danmark men støtten ophørte og så 
blev truppen opløst.  
Hvor meget træner du ? 
Sidste år trænede jeg minimum 3 gange om 
ugen plus mental og styrketræning.  I år bli-
ver der det vel til et par gange om ugen samt 
lidt styrketræning. Jeg vil i gang med at løbe-
træne.  
Du spiller i år på et næsten nyt første-
hold. I har fået tilgang af 3 nye spillere. 
Hvad er dine forventninger til det ? 
De var store, men er blevet endnu større ef-
ter træningskampen mod 2. holdet. Kemien 
med de nye er helt i top. Jeg tror virkelig på 
en oprykning til 1. division.  
Hvad er din livret ? 
Det er svært lige kun at skulle nævne en ting, 
men tærter med skinke eller en god steak er 
rigtig godt.  
Din bedste ferie ? 
I år har vi været i Bulgarien med nogle af vo-
res bedste venner vi spiller kort med. Folk 
dernede er meget venlige. Rhodos står dog 
også meget højt. Vi kan godt li´ at leje en 
scooter og komme ud at se noget 
Har du andre fritidsinteresser end bow-
ling ? 
Jeg går ikke fast til noget andet. Spiller en 
gang imellem lidt golf.  
Tiden løber. Tak for sludderen. Jeg skal 
lige ha´et billede af dig. Lad os tage det 
oppe ved banerne. 
 



Min Bedste Opskrift 
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I dette nummer af ”Enghaven” har jeg 
fået Joan Kristiansen, som du andet 
sted kan læse om er skadet, til at bidrage 
med en god opskrift.  
 
Joan fortæller ”Opskriften er vel et par år 
gammel og jeg har den fra ugebladet ”Ude og 
Hjemme”. Den er meget nem og så smager det  
rigtig godt ” 

Lækker sovs  
(  2 personer )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Champignon skæres i skiver og brunes. De rengjorte forårsløg snittes og 
kommes ved sammen med oksebouillon. 
 
Står og småsimre et  par minutter.  
 
Champignon og forårsløg tages af panden. Bouillonen bliver tilbage og fløde 
hældes ved. Sennep tilsættes. Sovsen koger let og bliver derved jævnet.  
 
Til sidst  lægges champignon og forårsløg tilbage. Smag til med salt og pe-
ber. En smule Martini sætter prikken over i´et.  
 
Velegnet til steaks, Kyllingefilet, koteletter ect.  
Serveres med en bagt kartoffel, råstegte kartofler, pasta etc.   

Af Jette Lillebæk 

1 bundt forårsløg Lidt margarine til stegning 

Champignon ( en bakke eller et glas ) Evt. Maizena til jævning 

2 1/2 dl. Oksebouillon Gerne en sjat Martini 

1/4 l fløde  

1/2  tsk. Grov eller stærk sennep  



De nye snit pr. 30. Juni 2003 udarbejdet af Jette Lillebæk 
 Navn Gl. Snit Nyt Snit   

26 Leif Laursen  156 164 ? C 

27 Brian Jørgensen  162 164 ? C 

28 Ernst Guldbrand 168 164 ? C 

29 Kasper Laursen  169 163 ? C 

30 Leif Frederiksen  152 163 ? C 

31 Poul Nielsen 162 163 ? C 

32 Ingvard Olesen  176 161 ? C 

33 John Friis 152 160 ? C 

34 Jes Chr. Jørgensen 158 160 ? C 

35 Frede Jensen  148 159 ? D 

36 Poul Kaltoft 155 158 ? D 

37 Niller 166 157 ? D 

38 Torben Sloth 156 156 ?  D 

39 Peter Frost Larsen  160 155 ? D 

40 Henning Nielsen  167 153 ? D 

41 Curt Kristensen 163 152 ? D 

42 Henrik Villadsen* 182 152 ? D 

43 Martin Pedersen* 110 119 ? D 

      

1 Henny Olsen  165 166 ? B 

2 Pia Guldbrand 171 164 ? B 

3 Vibeke Bøgetoft 152 156 ? B 

4 Jette Lillebæk 158 155 ? B 

5 Inge B. Nielsen  160 153 ? C 

6 Helle Find 146 153 ? C 

 Navn Gl. Snit Nyt Snit   

1 Tommy Larsen 191 210 ? Elite 

2 Tommy Theis 205 205 ?  Elite 

3 Martin Bøgehave 205 203 ? Elite 

4 Claus Johansen 203 202 ? Elite 

5 Michael Sørensen  191 197 ? Elite 

6 Thyge Petersen  198 193 ? A 

7 Claus Rasmussen* 184 191 ? A 

8 Jimmie Østergård  190 190 ?  A 

9 Rene Andersen 197 189 ? A 

10 Brett Bendtsen  191 188 ? A 

11 Henning Salling 189 188 ? A 

12 Thomas Alrø 185 186 ? A 

13 Mickey Laursen  183 186 ? A 

14 Lars Andersen 169 182 ? B 

15 Bao Thienvu  181 181 ?  B 

16 Kurt Agerbæk 167 180 ? B 

17 Karsten Lillebæk 178 177 ? B 

18 Martin Bruhn 166 177 ? B 

19 Harry Flint 171 177 ? B 

20 Ove Jørgensen  182 175 ? B 

21 Roald Kristensen 180 173 ? C 

22 Erik Hansen 169 173 ? C 

23 Jens Langkjær 168 172 ? C 

24 Kjeld Nielsen   171 ?  C 

25 Klaus Larsen* 149 165 ? C 

 Navn Gl. Snit Nyt Snit   

7 Gitta Laursen  153 152 ? C 

8 Inger Mikkelsen 164 152 ? C 

9 Ruth Andersen  157 151 ? C 

10 Hertha Rasmussen 153 149 ? C 

11 Kirsten Jessen  150 149 ? C 

12 Tove Blirup 141 148 ? C 

13 Linda Hansen  140 145 ? C 

14 Kirsten Jensen  153 144 ? D 

15 Inge Jørgensen  151 142 ? D 

16 Karin Friis 153 141 ? D 

17 Joan Kristensen  139 138 ?  D 

18 Lissy Sørensen* - 138 ny D 

19 Anna M. Jørgens.  131 136 ? D 

20 Lone Lorentzen 143 135 ? D 

21 Pia Hallundbæk - 135 ny D 

22 Vibeke Jørgensen  129 134 ? D 

23 Hanna Frederikse 137 133 ? D 

24 Jette Langkjær 127 132 ? D 

25 Jonna Nielsen  122 127 ? D 

10 11 

Spillere markeret med en * har i foråret fået noteret 
mindre end 16 serier.  
 
En del spillere har spillet 0 serier det sidste ha lve år. 

Ynglinge-  og Ungdomsspillersnit  - se side 12 



 

 Navn Gl. Snit Nyt Snit   

1 Lars B. Jensen  149 148 ? C 

2 Stephan Sørensen  126 147 ? C 

3 Andy M. Hansen 121 127 ? D 

      

1 Katja Hallundbæk 137 143 ? D 

Ynglinge 

 Navn Gl. Snit Nyt Snit   

1 Patrick Sørensen  146 134 ? D 

2 Morten Rømer * 88 117 ? D 

3 Casper Vilhelmsen  110 116 ? D 

4 Benjamin Østergaard  96 112 ? D 

5 Sebastian Østergaard   90 112 ? D 

6 Kasper Krogholm - 95 ny D 

7 Hans H. Flinker *  98 99 ? D 

      

1 Camilla Guldbrand 117 126 ? C 

Ungdom 

Spillere markeret med en * har i foråret fået noteret mindre end 10 serier.  

De nye snit pr. 30. Juni 2003   udarbejdet af Jette Lillebæk 
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Jette Langkjær og 
Henning Salling 
cyklede sig til Cuba 
Sammen med 14 ansatte på 
Amtsgården i Vejle vandt de 
en drømmerejse til Cuba i 
den landsdækkende cykel-
kampagne Vi cykler til arbej-
de.  
Cykelholdet Cyklus fra Amtsgården i Vejle 
Amt blev de heldige vindere af 1. præmien, 
en drømmerejse til Cuba, i den landsdæk-
kende Vi cykler til arbejde kampagne.  
Cyklus stillede med fuldt hold, i alt 16 del-
tagere, der alle cyklede sig til et rejsebevis 
til Cuba. Holdet cyklede i alt 234 cykelda-
ge, og de tilbagelagde tilsammen 2607 km i 
løbet af de fire uger kampagnen varede.  
Amtsgården i Vejle Amt stillede med ikke 
færre end 11 hold og 114 deltagere, og det 
skyldes ikke mindst, at firmasports  

klubben på Amtsgården har været 
særdeles aktiv, og har bakket op om 
kampagnen  

Henning Salling var flest gange i sad-
len, nemlig alle dagene med undtagel-
se af 1. maj og St. Bededag.  

Kilde: Dansk Firmaidrætsforbund 
12-06-2003  

Rejser til næste år 
Jette og Henning forventer at tage på 
denne drømmerejse i januar  måned 
næste år. 

Det forventes at 12 ud af de 16 vin-
dere tager af sted samtidigt.  

De skal være væk i 14 dage. De første 
5 dage tilbringes i Cuba´s hovedstad 
Havanna, hvorefter de flytter til et 
feriested, hvor afslapning og badning 
er i højsædet.  

Få svar på det og meget andet ... 
 

Mandag d. 22/9 kl. 19.00 
 

Mødelokalet i bowlinghallen  

Kursusleder : Henning Salling 

Hvad er en død kugle ? 
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Den sidste træningsaften i maj blev 
pengepræmierne delt ud.  
Bagefter hyggede spillerne sig med pøl-
ser og pomme frites.  
Årets klubmester hastede dog videre 
efter præmie-overrækkelsen da han 
skulle hjem og fejre sin 15 års fødsels-
dag.  

  1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie I alt Snit 

1 Lars Jensen  136 225 174 155 690 172,5 

2 Katja Hallundbæk 154 156 134 120 564 141 

3 Camilla Guldbrand 179 89 139 129 536 134 

4 Patrick Sørensen  79 117 133 146 475 118,75 

5 Casper Wilhelmsen  105 10 100 129 434 108,5 

6 Morten Rømer 136 76 97 78 387 96,75 

7 Leif Jespersen  81 94 87 97 359 89,75 

8 Kasper Krogholm 80 92 86 89 347 86,75 

9 Hans Henrik Flinker 66 85 65 102 318 79,5 

10 Anders Jespersen  75 69 78 78 303 75,75 

11 Andy Hansen  116 135 - - 251 62,75 

12 Jesper Cidlik 87 110 - - 197 49,25 

Vindertrioen : Lars Jensen, Guld, Katja Hal-
lundbæk, Sølv , Camilla Guldbrand, Bronze 

Klubmesterskab Ungdom    
 

Suveræn sejr til Lars Jensen som genvandt mester-
skabet. 
 
Mesterskabet for ungdom blev efter flot spil vundet af den daværende 
14 årige Lars Jensen.  På anden-  og tredjepladsen fulgte klubbens kun 
to pigeungdomsspillere. Katja Hallundbæk fik sølv mens Camilla Guld-
brand fik en fortjent bronze. 
Mesterskaber blev afviklet over to mandage hvorfor enkelte spillere kun 
har spillet to serier.   
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Hørt over kugle-returen. 
af Jette Lillebæk 
 
Inge Jørgensen har fået job. Si-
den medio maj har hun haft vikar-
job på plejehjemmet Lindegården. 
Hun er uddannet som social- og 
sundhedsassistent . Jobbet varer 
indtil nytår.   
 
Helle Find er netop begyndt på 
merit-uddannelsen på Jelling Semi-
nar. Den varer 3 år. 
Det første år skal hun være fuld-
tidsstuderende, derefter tages resten 
som aftenkursus samtidig med at 
hun genoptager sit job som dagple-
jer for børn.  Når uddannelsen er 
færdig påtænker Helle at arbejde 
som pædagog for adfærdsvanskelige  
børn. 
 
Thyge Petersen har også fået 
nyt arbejde. Han begynder i det nye 
byggemarked Bauhaus beliggende 
som nabo til Dandy.  
  
Brian Kristiansen er tabt for 
klubben da han har fået nyt lærer-
job i Gilleleje i Nordsjælland. 
 
Brett Bendtsen var i forsomme-
ren en tur i Næstved, hvor han del-
tog i en 9 tap turnering. Det blev til 
en placering som nr. 5 som gav 
2500 kr.. Derover fik han 300 kr. 

Joan Kristensen har måtte lægge 
bowlingkuglerne på hylden mindst det 
næste halve år. I foråret var hun så 
uheldig i Vojens Bowling Center at 
falde på vej ned af en rampe. Hun  
beskadigede sin højre arm så vold-
somt at den har været igennem opera-
tion og hun må herefter ikke løfte me-
re et max et kilo.  
 
Ove Jørgensen og Torben Sloth 
har andre talenter end bowling. Er 
begge med i Vejle Jagtforening, hvor 
de har skudt sig til topplaceringer i 
mesterrækken ved et stævne i Vings-
ted.  
 
Ruth Andersen er blevet træt af 
genbrug. Efter 6 år på Ibæk Strandvej 
skal Ruth arbejde for  Vejle Handicap 
Center fra d. 1. Oktober. Inden det 
skal kun have 14 dages ferie.  
 
Henrik Villadsen lavede personlig 
rekord ved træningen sidste mandag, 
8. September. Det blev til ikke mindre 
end 279 kegler. Desværre var det ikke 
banerekord netop på bane 7.  
 

 
Fra og med dette blad, kan du 
nu se bladet på vores hjemme-
side.  Det vil derfor ikke længere 
blive sendt ud. 
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 DAMER 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie I alt Snit 

1 Judith Jørgensen 154 163 132 144 593 148,25 

2 Inger Rasmussen 108 154 140 106 508 127 

3 Ella Jensen 95 122 127 115 459 114,75 

4 Anna Pedersen 115 114 107 119 455 113,75 

5 Inger S. Nielsen 82 110 122 140 454 113,5 

6 Ingrid Roed 108 100 101 133 442 110,5 

7 Betty Christensen 107 93 125 105 130 107,5 

8 Lilian Buhl 95 89 119 124 427 106,75 

9 Else Bremer 89 104 114 110 417 104,25 

10 Marie Thomsen 99 101 79 128 407 101,75 

11 Lissy Lorentsen 137 80 92 95 404 101 

12 Eva Holm 92 98 74 103 367 91,75 

13 Anna Sørensen 95 91 66 85 337 84,25 

Klubmesterskab Pensionister 
Af Jette Lillebæk 

Manne Olsen til tops med 
et snit på 159,5 
 

Judith Jørgensen tog sikker 
sejr på spindesiden. 
 
Mesterskabet blev også her afviklet over to 
mandage. Resultater blev som følger : Manne Olsen og Judith Jørgensen 



Træningskamp  af Jette Lillebæk 
 
En ganske almindelig onsdag aften i august havde Seniorleder , Rene Andersen, arran-
geret træningsaften for 1. og 2 holdet for herrer., som skulle møde hinanden.  
 
1. holdet vandt 8-2. De lavede ny rekord i første serie hvor de fik  ram på  1333 kegler. 
Samlet blev det til 5141 mod 2. holdets 4823. Kan begge hold lave ligeså mange kegler 
når det rigtigt gælder så kan vi vist godt vente topplaceringer.   
Dårligste spiller denne aften for 1. holdet var Claus Johansen, som ”kun” nåede 828 kegler.  
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 HERRER 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie I alt Snit 

1 Manne Olsen  162 14 154 178 638 159,5 

2 Ernst Rasmussen 171 141 104 120 536 134 

3 Preben Hostrup 135 117 149 122 523 130,75 

4 Jens J. Holm 165 107 113 126 511 127,75 

5 Hans Bremer 77 126 123 147 473 118,25 

6 Søren Jensen 139 111 102 104 456 114 

7 Finn Sørensen  103 115 113 111 442 110,5 

8 Vagn Jørgensen  93 103 104 105 405 101,25 

9 Bent Jørgensen  60 106 66 99 331 82,75 

10 Eigil Nielsen 31 61 65 93 240 60 

1 Holdet   Består af Jimmie Østergård, 
Tommy Theis, Brett Bendtsen, 
Claus Johansen, Tommy Larsen,  
Michael Sørensen samt Martin Bøgehave. 
 
Michael spillede dog denne aften på 2. 
Holdet. 



Hørt i Skotland 
”Hør nu her De har bedt mig 
om at stoppe de sidste fem 
stoppesteder, uden at stå af ? 
sagde den skotske buschauf-
før til en passager. 
”Ja, for ellers kan min kone 
ikke følge med, hun er nemlig 
på cykel” 

Skattegæld 
 

Madsen skyldte en masse 
penge i skat og ville ger-
ne fedte lidt for sin skat-
temand, så fire dage i 
træk sendte han gaver til 
ham privat. Men så skrev 
skattemanden tilbage: 
”Hvis du én gang til for-
søger at bestikke mig, 
smider jeg gaven direkte i 
pejsen.” Dagen efter 
sendte Madsen fire kilo 
dynamit…  
 

Chefen til medarbejderen: 
– Anders, hvad laver du om søndagen? 
– Ingenting. 
– Det tænkte jeg nok. Så vil jeg  
lige gøre dig opmærksom på,  
at det ikke er søndag i dag. 

På Plejehjemmet 
En ældre dame kommer gående med sit gangstativ.  
Hun går hen til forstanderinden. ”Nu hvor det er blevet indført vi 
må få vin om fredagen, vil jeg gerne give champagne ”  
”Vil du betale med det samme” spørger forstanderinden. 
”Nej, sæt det på værelset, så betaler jeg, når jeg checker ud ”   

18 

Lidt til s
milehullet  
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Husk at tælle 
 
Når du møder på til en bingo-
vagt, skal du huske at eftertælle  
gavekorts-beholdningen, 
da vi et par gange har været ude 
for at det ikke stemte. 
 
Dette er mest for din egen skyld, 
så du er 100 % sikker på, at der er 
det der skal være. 
Vi kan jo osse tælle forkert. 
 
Vi ønsker alle en god sæson. 
 
Med sportslig hilsen 
 
Drop-in Bingo 
 
 
 
 
 

Lidt af  hvert ……. 
 
BK Enghaven har et enkelt her-
rerhold med i årets landspokal. 
Da holdet ligger i 2. Division træ-
der holdet først ind i turneringen  
i anden runde. Det sker d. 27. 
September i Herning.  
 
BK Enghaven er stadig Jyllands 
største klub. 
 
Henning Salling har proklame-
ret han vil være mere offensiv 
overfor pressen. De første artikler 
har allerede være i både Vejle 
Amts Folkeblad og Ugeavisen. 
 
Tommy Larsen ligger pt. Nr. 3 
på landslisten og nr. 2 på Jyllands-
listen. 
 
Et sandt lokalbrag må det kaldes 
når Enghaven 4 og Enghaven 5 
mødes. De er nemlig havnet i 
samme pulje. Første kamp spilles 
d. 14. December. 
 
Kampafgiften stiger til 20 kr. pr. 
serie for dig der har bingovagt. 
For alle andre er prisen 40 kr.   
 
3. Division slipper nu også fra i år 
at skulle skrive alle serier ned un-
der spillet.  

 



Klubblad 
 
 

Jette Lillebæk, redaktør 
Telefon: 75712680 el. 20 936 122 

 
E-mail:    jette@vfi.dk 

Oplag: 100 stk 
 

Næste nummer: 3.November  2003      
Deadline: 20. Oktober 2003 

 

Bestyrelsen i  BK Enghaven 

Formand 
Ib Blirup 

Tlf. 75 84 39 49 blirup@vgg.dk  

Kasserer 
Inge B. Nielsen 

Tlf. 75 82 48 40 ingebnielsen@pedersholm.dk 

Sekretær 
Kirsten Jensen 

Tlf. 64 40 27 99 kij-fej.bimse@mail.tele.dk 

Seniorleder 
Rene Andersen 

Tlf. 75 72 34 60 snik-snak@ofir.dk 
 

Ungdomsleder 
Jes Jørgensen 

Tlf. 75 72 10 66  vfi-bowling@wanadoo.dk 

1. Suppleant 
Kirsten Jessen 

Tlf. 75 82 29 54 kirsten@heki.dk 

2. Suppleant  
Henning Salling 

Tlf. 75 72 33 31 hsa@vejleamt.dk 


