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Rejseoplevelser 
fra Syd Afrika 
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Under 4 øjne 
med Kirsten 
Jessen 

side 18 
 
 

Vores 2. divisions 
hold tordner frem 
 

Efter 6 runder har holdet  
placeret sig på en suveræn  
1. plads.  
 
Skal det lykkes at nå 
1. division i år ? 
 

Læs mere side 8 og 9 

BK ENGHAVEN 

Ib Blirup ønsker   
ikke genvalg   
ved næste valg. 
 

 
”Efter 11 år med foreningsarbejde 
ønsker jeg at trappe ned” 
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læsning 
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Ny formand til februar 2004 
 
Efter næsten 11 års uafbrudt bestyrel-
sesarbejde i bowling regi, har jeg be-
sluttet at stoppe med den del af mit 
fritidsarbejde fra næste generalfor-
samling.  
 
Jeg modtager derfor ikke genvalg på 
generalforsamlingen i februar 2004, 
så derfor har vi kun godt tre måneder 
til at finde en ny kandidat til for-
mandsposten – kom ud af busken, lad 
mig få et praj om evt. emner  – er det 
ikke lige noget for dig selv, så spørg 
en holdkammerat. Måske har jeg selv et par kandidat-emner i kik-
kerten. Jeg vil meget gerne hjælpe ”den nye” til at komme i gang 
efter valget. 
  
Jeg fortsætter meget gerne i klubben som instruktør og dommer, 
som hidtil. De to år jeg har været klubbens formand, har overve-
jende været positive for mig, og jeg håber selvfølgelig på, at jeg 
har levet op til medlemmernes forventninger, og tilført klubben et 
fortsat godt fundament, at bygge videre på.  
 
 
Med Bowling hilsen 
 
Ib Lau Blirup 
Formand for BK Enghaven 

 

Ib Blirup 
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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.  
 

90 år 
Lørdag d. 20 december fyl-
der Inger Sørensen 90 år. 
Inger spiller om formidda-
gen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

60 år 
Eric Berg kan mandag  
d. 22. december fejre sin 60 
år fødselsdag. 
 
30 år 
Klaus Larsen runder 30 
somre når han fredag d. 30. 
januar næste år fylder 30 år. 
 
20 år  
Martin Højmark bliver 20 år 
tirsdag d. 6. januar 2004. 

Tillykke Tillykke Tillykke 

Ingvard Olesen kunne lørdag d. 18. Oktober 
sige ja til sin udkårne i Søndermarks Kirken.  
Bagefter var der reception og bryllupsfest i Nr. 
Vilstrup forsamlingshus.  Gunhild og Ingvard 
tog i går på bryllupsrejse til Tenerife. 
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Vind én flaske snaps 

Løs kodeordet og 
læg løsningen i den  
røde postkasse på  
opslagstavlen.  
Sidste frist for afleve - 
ring er mandag  
d. 1. December 

Julekonkurrence  - vind 1 fl. Snaps 
 
Kodeordet : ___________________________ 
 
Navn og tlf. nr. ________________________ 

1 

113 

4 9 

2 

10 5 

6 7 

8 

13 12 
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Dårlig service i Åbenrå 
 
Søndag d. 12. Oktober skulle dame-
holdet i Jyllandsserien spille i Åben-
rå. 
Kampen var berammet til kl. 12.00. 
Det kan naturligvis være svært helt 
at beregne køretiden. Holdet var så-
ledes fremme allerede 11.15.  
Den pågældende medarbejder i 
bowlinghallen ser de kommer — og 
skynder sig at låse døren …... 
Vejret var i sit flotte efterårstræk  
men det var koldt og Gitta Laursen 
skulle altså på toilet.  
Gode råd var dyre.  
Gitta gik en tur omkring bygningen 
og ser en bagdør.   
Gitta prøver at rykke i den. Jo den  
gik op og førte Gitta ind i en forgang 
til et motionscenter. For at komme 
ind til bowlinghallen måtte hun der-
efter springe rundt mellem motione-
rede damer der selvfølgelig så noget 
skævt til Gitta men hun nåede frem 
til  bowlinghallen hvor hun så kunne 
få besørget sit toiletbesøg.  
Alle var naturligvis meget negative.  
Spillede dog en flot kamp der ufor-
tjent kun gav to point.  
Efter kampen var flere sultne, men 
ikke tale om man ville ofre så meget 
som en krone i et sådan et bowling-
center.  

Gold Cup på en ny måde 
Af Henning Salling 
 
Som det fremgår af opslag andet 
steds i bladet skal Gold Cup kvalifi-
kationen til regionsfinalen nu afvik-
les som et stævne over en dag. 
Arrangementet afvikles den 30. no-
vember fra kl. 10-17 for alle C og 
D spillere  - også fra andre klub-
ber. Man kan spille 3 serier lige så 
mange gange man vil – vinderen 
hos såvel damer som herrer er 
den, der har scoret højest når vi 
når til kl. 17. Prisen er 15 kr. pr 
slagseddel + banelejen – jeg hå-
ber, at mange af klubbens C og D 
spillere vil bakke arrangementet 
op – der står i sidste ende en tur til 
et europæisk land på (bowling)
spil – Kiev i Ukraine tror jeg nok.   
 

SE OGSÅ SIDE 6 
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Så nærmer tiden sig, hvor vi skal til at køre Gold Cup.  
Som noget nyt i år forsøger vi at afvikle stævnet på én dag nemlig  
 

søndag den 30. november 2003. 
 
SE OPSLAG I HALLEN HVAD TID DET ER  
 
Vi i unionen håber, at mange vil være med. 
 
Prisen vil være 15 kr. til DBwF + den baneleje der er i din hal.  
 
Der spilles 3 serier EU.  Der må spilles alle de gange man vil. Det er kun 
for C – D spillere 
 
Vinderen for Damer og Herrer i din hal vil automatisk gå videre til Regions-
finalen, som spilles først i januar 2004, her spilles der 6 Serier AM 
 
Med sportslig hilsen 
Jydsk Bowlingunion 
 
Seniorudvalget 
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Hele præmiepuljen går til lottogevinsten 

Mandag d. 15. December 2003 skal vi julehygge. 

Vi spiller alle fra kl. 18.00 - 19.00 
 
Vi skal spille 3 serier 
 
Det gælder om at lave mange strikes 
 
Efter spillet byttes dine strikes ud 
med  lottotal 
 

Vi spiller med handicap - efter snit får vi 
strikes på forhånd 

Efter spillet er Enghaven vært ved et let traktement og vi 
trækker lotto-tallene. 
 
HUSK du skal tilmelde dig på den ophængte tilmeldingsliste 

Lotto Bon 
 

Kun 
 

20,00 kr. 

Sidste træningsaften i år bliver mandag d. 22. December 
 
Første træningsaften efter nytår : 5. Januar 
 
Husk klubmøde bagefter kl. 19.00 
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Er vi få vej i 1. Division ? 
Af Jette Lillebæk 

Klubbens flagskib er uden tvivl vores 
2. Divisions hold.  
 
Efter de første 6 spillerunder er BK 
Enghaven på en suveræn 1. Plads.  
 
Holdet har med 48 point kun sat 12 
point til. 
 
På andenpladsen ligger Landsoldaten 
fra Fredericia med 40 point. De har ry 
for at være rigtig gode på hjemmebane 
men kommer tit til kort på udebane.  
 
Nede på tredjepladsen ligger Apollo fra 
Silkeborg med 31 point.   
 
Tommy Larsen , hvorfor er i så gode 
i år ? 
Vi har fået et rigtig godt team. Vi hjæl-
per hinanden meget. Giver gode råd 
hvis det er en god ide at flytte sig. Det 
er vigtigt at vi spiller det samme spil. 
Det anbefales måske at skifte til en 
anden kugle og så træner vi faktisk 
næsten alle otte timer om ugen.  
Standarden er selvfølgelig blevet høj-
net meget. Vi har ca. 20 rigtig gode 
herrer.  
Vi er suveræn på hjemmebane.  
 
I får da også point på udebane ? 
Ja, selvfølgelig.  
 
Er det ikke noget nyt at I ofte tager 
ud og træner på den kommende 
udebane ? 

Jo, det er det. Det er helt sikkert og-
så en del af succesen.   
 
Forventer I at rykke op allerede i 
år ? 
Helt sikkert. 
 
Hvem er jeres værste konkur-
rent ? 
Det kan kun være Landsoldaten.  
Dem skal vi i øvrigt møde i næste 
kamp på hjemmebane lørdag d. 8. 
November. De kan vente sig ….. 

 

Tommy Larsen , fast inventar på 
1. Holdet og netop udtaget til 
bruttolandsholdstruppen. 

Læs herom side 9 

Støt vores 2 divisionshold  
lørdag d. 8. November kl. 10.30, 
hvis du ikke selv skal spille. 




