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Tager man scoretavlerne i nærmere eftersyn, kan man godt forstå vores 2. divi-
sion pejler mod 1. division, bowlingsportens fornemste række.  
 
Holdkaptajn er : Martin Bøgehave  

Navn Serier Snit 

Martin Bøgehave  19 210 

Tommy Larsen 22 213,13 

Michael Sørensen 18 201,22 

Tommy Theis 22 206,68 

Brett Bendtsen 20 208,3 

Claus Johansen 24 212,33 

Jimmie Østergård 17 203,23 

 Kegler Snit 

Tommy Theis 968 242 

Claus Johansen 950 237,5 

Jimmie Østergård 910 227,5 

Tommy Larsen 898 224,5 

Tommy Theis 893 223,25 

Michael Sørensen 890 222,5 

Claus Johansen 890 222,5 

Bedst på 4 serier : 

Højeste indiviuelle serie :  Martin Bøgehave  279 ( 19/10 i Horsens ) 

Andre kan også ... 

Lørdag d. 18. Oktober kunne Mix A, 
der bestod af ægteparret  Pia og 
Ernst Guldbrand samt Leif Frederik-
sen og Poul Nielsen, vinde 10 - 0 
men ikke nok med det. Dagens re-
sultat lød på 2939 kegler, hvilket er 
jysk rekord. Stort tillykke. 
Alle fire spillere var over 700 kegler. 
Pia 716, Ernst 721, Poul 768 og Leif 
734 kegler. 
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Syd Afrika    April 2003 

 
Af Kirsten Jessen 

Henrik ringede til mig en eftermid-
dag mens jeg var på arbejde. Han 
spurgte om jeg havde lyst til at ta-
ge et smut med til Syd Afrika… JA 
DA!!! Det havde jeg da! Jeg skulle 
så til at have fri, men det var hel-
digvis ikke noget problem. Så der 
blev bestilt billetter og jeg skulle 
have vaccinationer, og så var jeg 
ellers klar til at skulle sydpå. 
 
Det var en skøn tur, men også en 
tur hvor jeg fik noget på opleveren. 
For det første havde jeg aldrig flø-
jet før, og pludselig skulle jeg sidde 
i en flyver i 11½ time for at komme 
derned.  
Da vi kom til Johannesburg og steg 
ud af flyveren var det som om at 
gå ind i en mur af varme. De havde 
28 grader dernede. Og de er på vej 
til vintertid, da vi kom derned. 
Skønt. 
 
En af dem Henrik arbejde sammen 
med hentede os i lufthavnen og 
han kørte os til vores hotel.  
Det første jeg bed mærke i, var at 
de kører i venstre side af vejen. 
Meget underligt at køre i den for-
kerte side af vejen, og bedre end-
nu, at det ikke var mig der skulle 
køre! 

Vores hotel var et 4 stjernet ho-
tel. Det var bare så fint, og ma-
den og betjeningen var super! 
Værelserne var også skønne. Vi 
havde udsigt over en kæmpe sø 
med et meget smukt springvand 
og over en park.  
 

Henrik skulle arbejde mens jeg 
var med dernede, men jeg kun-
ne godt få tiden til at gå allige-
vel. Der var et kæmpe center 5 
min gang fra hotellet og der var 
der en masse spændende butik-
ker, som jeg kunne gå og kigge i 
og bruge en masse penge i. 
Menneskerne dernede er bare så 
flinke og høflige. Det er næsten 
for meget somme tider, men det 
er da også sjovt engang i mel-
lem. 
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En af dagene blev vi kørt ud til et 
center der hedder Menlyn Center, 
og det ligger i Pretoria.  

 
Det er et kæmpe center på 4 eta-
ger, faktisk Kolding Storcenter, 
men bare i 4 etager. På den øver-
ste etage var der bare restauran-
ter af alle slags, og noget for en 
hver smag. Og på 3. etage var der 
biografer, hvor der kørte film hele 
tiden. Meget flot center! 
 
Det var ikke hver dag jeg gad gå 
og kigge i de samme butikker, så 
nogle af dagene lagde jeg mig ba-
re ved poolen som var på hotellet.  

Det var bare så dejligt at ligge der 
og læse en god bog.  
 
På hotellet kan man arrangere, så 
man kan komme på flere ture rundt i 
området. Vi bestilte en tur på safari 
og en tur i Sun City – The Lost City- 
Det er Afrika’s Las Vegas!  
Det er fyldt med kasinoer, hoteller, 
spisesteder og meget mere. Det er 
et kæmpe område som er lavet til 
strand. Der er vandfald og der er en 
skøn natur. Der er også en vandrut-
schebane som gik næsten 90 grader 
ned!! Den prøvede vi dog ikke. 

I The Lost City, mener de at selve 
The Lost City kom frem under et 
jordskælv for mange mange år si-
den. De mener at dette bjerg dukke-
de op, da der var rystelser i jorden. 
Og derunder var der en by, som 
man havde glemt, eller ikke viste var 
der, derfor The Lost City. Hver ½ 
time rystede broen, så det var lidt 
virkeligt, og så man skulle kunne for-
nemme hvordan det var.  

Fortsætter side 14 

Side 12 og 13  næste side 



Tekniske Data 
Hverdagsolie  - set fra oven 
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1. kegle 

Der bliver lagt 14 ml. olie pr. bane  

Banen set fra siden 

20 30  

Der lægges olie ud til 23 fod. 
Olien bliver trukket ca. 35 fod ud 
Banens længde er 60 fod 

Kampolie  - set fra oven 
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Der bliver lagt 21 ml. olie pr. bane  

Der lægges olie ud til 28 fod 
Olien bliver trukket ca. 35 fod ud 
Banens længde er 60 fod 
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1. kegle 

Banen set fra siden 

20 40 fod 

 
 
 

Billedet er spejlvendt for  
venstrehåndsspillere 
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d

 

5
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15 

20

23 

Har du spørgsmål til 
oliering kan du rette 
henvendelse til  
Claus Johansen 

 
 
 

   

 

Jo længere tid der bliver 
spillet trækker olien ned 
mod keglerne. 
Det er derfor meget vigtigt 
at du flytter dig. 
Allerede efter 2 serier vil dit 
udgangspunkt være flyttet.  

Ved DM Mix d. 14-16 nov. vil 
der blive lagt 19 ml. pr. bane  

Billedet er spejlvendt for  
venstrehåndsspillere 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 = Olie  = Olie 

40 fod 
30 



Det eneste de fik ud af det, tror 
jeg, var en masse børn der blev 
bange da der kom røg og der var 
en masse larm mens broen ryste-
de.  
I bjergene i The Lost City, var der 
mange flotte udskæringer af dyre-
ne som lever i Afrika.  

På vej til Pilanesberg kørte vi forbi 
en masse boder. Dem er der en 
masse af over det hele. De står 
ude ved vejkanten og prøver at 
sælge alt mulig. Selv når man hol-
der for rødt lys, kommer der nogle 
sælgere og prøver at sælge noget 
til os. På et tidspunkt blev vi til-
budt piskeris… Men de prøver og-
så at sælge colaer, aviser og 
frugt. Vi så nogle børn sælge 
majs, ved siden af en kæmpe 
majs mark. Og der var et andet 
sted hvor nogle børn stod og solg-
te golfbolde – lige ved siden af 
golfbanen.. Dernede låser de altid 
bilen mår man er ude at køre, for 
man ved aldrig hvornår der kom-
mer en, som vil overfalde dig og  

stjæle din bil.. Lidt skræmmende 
De laver mange ting i træ.  
De skærer og snitter meget. Vi 
fandt et sted hvor de solgte giraf-
fer. Jeg er vild med giraffer. De 
var bare så flotte at jeg bare måt-
te have dem med hjem. På bille-
det er det kun de små man kan 
se, men der var nogle giraffer der 
var 2 m høje. De kunne ikke være 
i kufferten, men det var der andre 
der var lige glade med, for de 
slæbte giraffer ind i flyveren som 
aldrig før, da vi skulle hjem. 
 

 
Vi kørte videre til Pilanesberg Nati-
onal Park.  
Det er vildt underligt at pludselig 
kunne færdes blandt elefanter og 
næsehorn, og de står ”kun” 2-3 m 
fra dig. Vi var de eneste som var 
med på safari den dag, så vi hav-
de hele bussen for os selv, dvs. at 
vi kunne hoppe rundt og tage bil-
leder som det passede os.  
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Vi kørte rundt og der var bare så 
mange spændende dyr. Elefanter-
ne stod pludselig helt ude ved ve-
jen og spiste et træ. Vores guide 
turde ikke køre forbi dem, da hun 
var meget bange for dem. Så vi 
sad længe i bilen og kikkede på de 
fantastiske og kæmpe dyr som de 
er. 
De er godt nok store når man 
pludselig er meget tæt på dem. 
Men endelig kunne vi komme forbi 
dem, og vi har også kun lige kørt, 
da de gik over vejen.  

Puha vores guide svedte! 
 
Der var flere busser inde i parken, 
og over radioen kunne de snakke 
sammen, og fortælle hinanden, at 
der og der lå der lige en løve og 
oppe på det bjerg, går der en flok 
giraffer. Vi kørte rundt efter de 
dyr, men man måtte heller ikke 
køre for hurtig rundt, for ellers 
flygtede dyrene. Og så var de jo 
ingen mening med det hele. 
 
 

Efter en rum tid, skulle vi have  
middagsmad. Og inde mit i parken 
var der en restaurant. Her kunne 
man få lov til at spise nogle af de 
dyr som var i parken.  
Vi var kun adskilt fra parken med 
en mur, så dvs. at der kunne plud-
selig komme en elefant forbi mens 
vi spiste. Men det gjorde der dog 
ikke. 
 
Det var en meget spændende tur, 
og en tur som jeg havde glædet 
mig meget til. 

Det er bare så smukt med det vul-
kanske landskab med de impone-
rende bjergformationer og åbne 
sletter med antilopevildt og verdens 
tredjestørste bestand af hvide næ-
sehorn. De er bare ikke for sjove. 
Dem kørte guiden langt uden om. 
Da der for nogle uger inden vi var 
der nede, var der en flok næsehorn 
der var gået til angreb på en bus 
med turister! 

Forsætter side 17 



 
Min Bedste Opskrift    Af Jette Lillebæk  

Vinteren nærmer sig. Det er 
faktisk ved at være så koldt 
at man syntes det allerede er 
vinter selv om det stadigt er 
efterår.  
 
Koldt vejr = suppetid. 
 
Du får her en suppe der kan 
laves hurtigt, som er god bå-
de til hverdag og gæster 

Porrersuppe   Porrersuppe   Porrersuppe   2 personer   
   
2 porer 
1 lille kartoffel  ( Kartoflen skæres i tern ) 
1 tsk. olie el, margarine 
1 liter grøntsagsbouillon 
Karry,  salt og peber 
Gurgemeje 
Hakkket persille 
Fløde 
 
Porrerne rengøres og skæres i skiver. Gem en 1/5 del af porerne til  
brug allersidst.  
Porrerne svitses et par minutter. Må ikke blive brune.  
Kom kartoffel-terningerne ved. Svitses med et par minutter.  
Kom karry, salt og peber i og ca. 1 liter grøntsagsbouillon.   
Suppen småsimrer 20 minutter.  
Herefter blendes eller piskes suppen og hældes tilbage i gryden.  
Gurgemeje tilsættes. Fløde sætter prikken over i ét. Til sidst tilsættes 
de gemte porerringe. 
Kan evt. jævnes med maizena.  
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Det er så fantastisk at køre rundt i 
alle de dyrs hjem. Området er så 
kæmpe stort, at det slet ikke er til at 
forestille sig. Dyrene vader bare 
rundt som det passer dem, over ve-
jen og ligger sig bare hvor de har 
lyst. Det er noget helt andet end 
man er vandt til fra zoologisk have. 
Og hvor bliver man bare skuffet når 
man kommer i en zoologisk have 
bagefter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er jo ikke kun de fede hoteller 
og flot natur dernede. Der er også 
en helt anden verden, som vi ikke 
hører så meget til. Det er de meget 
fattige folk, som også lever der. De 
bygger deres huse på små grunde, 
og de bor sammen en hel familie. De 
rigeste fattige, hvis man kan sige 
det, har de små ”blikskure” som de 
bor i, og så samler, optjener, de ting  
og sager, forskellige byggematerialer 
og meget mere, og så bygger de et 
”hus” ved siden af deres skur. Men 
dette ”hus” kan godt være mange år 
undervejs. Det kan godt blive ret 
flot, når de engang bliver færdig. 

Det var virkelig en oplevelse for mig 
at få lov til at komme med Henrik 
derned. Og at få så mange fede op-
levelser sammen med ham! 
 
 
Se alle de flotte billeder i farver 
på vores hjemmeside. 
 
www.bkenghaven.dk 
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Under 4 Øjne 
af Jette Lillebæk 

 
Det er rigtig hygge-
ligt. Min gæst denne 
gang har jeg nemlig 
fået lov til at besøge 
hjemme hos sig selv. 
Gæstens er også vo-
res web-master. 
Navnet er Kirsten 
Jessen der bliver 27 
år  d. 12. November. 

Vi sidder i en lejlighed i Skyttehusgade, tæt 
på Vejle centrum.  
 
Hvor er du født ? 
Jeg er født på Haderslev sygehus, men er 
vokset op i Sdr. Hygum, der ligger mellem 
Ribe og  Rødding. 
Har du søskende ? 
Ja, jeg har en lillesøster der er blomsterde-
koratør. Hun bor stadig hjemme. 
Du bor sammen med Henrik, som og-
så spiller i klubben, hvor længe har I 
kendt hinanden.  
Jeg har kendt ham siden 1996. Vi blev for-
lovet efter 4 måneder.  
Hvor arbejder du ? 
Jeg arbejder i Skibet børnehus. Det er bå-
de vuggestue og børnehave. Jeg er uddan-
net pædagog.  
I kom til klubben sidste år ved sæson-
start, fra Rødding. Hvordan kom du  i 
gang i sin tid ?  
Da jeg lærte Henrik at kende tog jeg ham, 
med til Ribe Bowling Center som netop 
var åbnet.  Jeg havde ikke tidligere bowlet.  
Det havde Henrik til gengæld. Hans foræl-
dre startede ABC bowlingklubben i Kol-
ding, så han er nærmest opvokset i en 
bowlinghal. Han har bowlet siden han var  

 

Kirsten Jessen 

7 år.  
Hvad er din højeste serie ? 
230 tror jeg. Jeg er mere stabil i de nedre lag. 
Hvad ligger dit snit på ? 
Omkring 160 
Hvad har du lavet på 4 serier ? 
697 i Brørup på de skodbaner. Tilløbet var 
simpelthen så tørt og så spillede jeg bare så 
godt, ha´ ha´. 
Hvad er din livret ? 
Mors mad. Tja hvad kan jeg godt li´. Jo  
gammeldags oksesteg. Uha uha det er godt.  
Din bedste ferie ? 
Det er helt klart da jeg var i Syd-Afrika. 
Har du andre fritidsinteresser end bow-
ling ? 
Nej, ikke sådan … Jo jeg kan godt lide at 
spille banko. Tager jeg hjem til min mor en 
tirsdag aften så ta´r  vi til banko.   
Hvor skal I holde jul i år ? 
Vi skal være hos Henrik´s forældre sammen 
med hans lillebror og mormor.  Vi skal have 
risengrød og and. Henrik kan ikke li´ris a la 
mande. Jeg elsker risengrød og kommer altid 
til at spise for meget. 
Jeg skal lige ha´et billede af dig. Kan du 
lave lidt mere lys ? 
Jo, jeg kan da skrue op for denne her lampe 
som vi også har haft med hjem fra Afrika.  
Vi bliver nødt til at tage et nyt billed, du 
lukkede øjnene. Åh nej, kameraet er fyldt 
op. 
Vi kan da bruge mit. 
Ok vi prøver igen. Det blev godt. 
Jeg mailer billedet til dig i morgen. 
Super godt. Tak for nu. Vi ses.   
 
Henrik er i mellemtiden kommet hjem fra træning. 
De skal til at have deres aftensmad.  
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Hørt over kugle-returen. 
af Jette Lillebæk 
 
Inge Jørgensen så noget bleg 
en aften efter træning. Hendes 
nøglebundt var væk. Efter lang tids 
forgæves søgen kom en medarbej-
der inde fra Fakta. Han havde fun-
det nøglerne siddende i døren på 
hendes bil.  
 
Anne Mette Rasmussen ven-
ter sit andet barn midt i januar. 
Hun har i forvejen en datter der ef-
ter sommerferie er begyndt i børne-
haveklassen.  
 
Kjeld Nielsen lignede som sæd-
vanlig en neger da han kom hjem 
fra to ugers ferie i Tyrkiet.  
 
Eric Berg er ikke på hold i øje-
blikket. Han blev i september kørt 
ned af en bus. 
 
Peter Frost Larsen ser du ikke 
meget til i øjeblikket. Han er i for-
bindelse med sin uddannelse på  
elevudveksling 2 måneder i Irland.  
Han vender tilbage sidst i novem-
ber. 
 
Henrik Villadsen havde person-
lig rekord da han ved træningen en 
mandag aften kunne notere 279 
kegler.  
 
 

 
 

Fotografen var på plads under et fest-
ligt ophold ved Tønder Festival i som-
mer, hvor man fangede Torben Sloth, 
stående med et skilt med teksten - 
Jeg er en gnaven gammel mand.   

Frem med blyanten igen 
 
Som omtalt i sidste nummer af BK 
Enghaven skulle der ikke skrives lø-
bende ned under kampe i 3. Division. 
 
Det har vist sig ikke være rigtigt.  
 
Meldingen kom fra Jysk Bowling Uni-
on, men der er kommet en kontraor-
dre fra Dansk Bowling Forbund. 
 
Det er derfor stadig rart med en sy-
vende mand på holdet til at skrive, 
hvis der da ikke er en venlig tilskuer.  
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Kirsten Nielsen, Pensionist, spiller på Mix C : 
Vi skal til København. Vores søn har lejet den skovbørnehave som er hans 
arbejdsplads. Skovbørnehaven ligger inde i en skov så snevejr vil være me-
get velkommen. Vi bliver 12 personer og menuen står på andesteg, flæske-
steg og  ris a la mande. Et år havde jeg lavet ananasfromage. Det blev fam i-
lien meget skuffet over, så det gør jeg ikke igen. Vi skal overnatte i børne-
haven og holder også julefrokosten der.  
 
Karsten Lillebæk, spiller på Herre 3 : 
Vi skal selv holde jul. Vi begyndte sidste år. Det blev dog ikke helt som for-
ventet, da Christian, der dengang var 3 år, lå med 40 grader i feber. 
Vi bliver 7 personer og skal have andesteg og ris a la mande.  
 

 
Torben Prüsse, Ungdomsspiller: 
Jeg skal holde jul sammen med mine forældre og min søster. Vi 
skal være hos min bedstemor, der også bor i Vejle. Vi skal have 
andesteg og medister og ris a la mande. 

 
 
Ghita Lorentzen, spiller på dame 2, Jyllandsserien : 
Jeg skal holde  hos min mor i Bredballe, hvor  
også min søster Lone kommer. Vi bliver 8-10 styk 
ker. Min søn, Mark, skal være hos sin far i år. Jeg  
forventer det bliver en traditionel  jul med både  
and og flæskesteg. 
Desserten er selvfølgelig ris a la mande. Mark har  
fødselsdag 1. Juledag så når han kommer hjem  
så holder jeg både lidt jul  og fødselsdag for ham.   
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Når vi målet? 
af Henning Salling 
 
Forventningerne forud for denne 
sæson var enorme – der skal ikke 
herske tvivl om at mine egne for-
ventninger til især herrerne og 
specielt 2. divisionsholdet var eks-
tremt store før vi gik i gang med 
turneringen. 
 
900 på fire serier 
Forventningerne ser også ud til at 
blive indfriet – med kanonresult a-
ter i Fort Enghaven – Vejle Bowling 
Center – er det vanskeligt at se, 
hvem der kan true holdet – alle 
kampene er vundet klart, og sco-
rerne har været så fantastiske, at 
man må knibe sig lidt i armen for 
at se om det er bowling i drømme 
eller ej. 900 kegler på 4 serier hø-
rer mere til reglen end til undtagel-
sen, hvem havde troet det for kort 
tid siden.  
 
Ikke lutter lagkage 
Lidt malurt skal der dog i bæge-
ret – holdet har i skrivende stund 
kun spillet to udekampe – begge er 
vundet 6-4, men det må vække 
bekymring, at alle de tabte serier  
netop er sket, når der er byttet ba-
ner – mon der findes en naturlig 
forklaring på det? – det må i alle  

tilfælde skabe stof til eftertanke hos 
spillerne. 
Aktuel stilling pr. 23. oktober: BK  
Enghaven 48 points nr. 1, Landsolda-
ten, som er nr. 2 40 points. 
 
Det smitter af længere ned 
En anden stor forventning var til 2. hol-
det i Jyllandsserien – en oprykning bur-
de ligeledes være en mulighed for dette 
hold. Jyllandsserieholdet har også spillet 
lidt op og ned – i Fort Enghaven er der 
ingen tvivl – Hvepsene og ØbwK blev 
udraderet og Pletten kæmpede og 
kæmpede sig til 2 points. På udebane 
er spillet mere svingende og det er kun 
et svineheld og endnu mere elendigt 
spil af modstanderne, der gør, at holdet 
har fået to 8-2 sejre og i alt altså kun 
mistet 6 points på de første 5 kampe. 
 
Det stærke spil smitter også af i de an-
dre rækker, således er 3 holdet også er 
godt kørende og ligger nr. 4.  
5 holdet holder trit med de bedste i se-
rie 2 og det er kun en banal fejl  i for-
bindelse med en licensansøgning der 
gør, at  4 holdet ikke er med blandt de 
3 bedste. 
 
Jysk rekord 
Mixholdene klarer sig traditionen tro 
godt, og det er netop blevet til en for-
nem jysk rekord til mix 1, med Pia, 
Ernst, Leif og Poul  på holdet.  

 
                          Fortsætter næste side 
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Når vi målet fortsat … 
 
Holdets rekord lyder på  2939 - 
fornemt, fornemt. Bliv bare ved 
med det kanonspil. Mix 2 og 3 er 
helt med fremme om det ædle me-
tal - stærkt 
 
Svingende præsentationer 
Hos damerne er præstationerne 
meget svingende – der er jubel-
bowling den ene dag, og den næ-
ste dag er spillet så ringe og usik-
kert, at man ikke skulle tro, at hol-
dene var fuldtallige. 
 
Giv dog besked 
A´propos – fuldtalligt – som tidli-
gere seniorleder i to klubber un-
drer det mig stadig, at det er så 
vanskeligt, i god tid at fortælle vo-
res nuværende seniorleder Rene, 
hvis man ikke kan spille en be-
stemt kamp eller dato – så han har 
en fair chance for at flytte kampen  

eller tænke over, om der er spillere 
nok til alle hold. Jeg har hørt nogle si-
ge: ”så er der nok tilmeldt for mange 
hold” – tja det kan man sige, men 
hvem skal ikke spille?  
 
Færre hold ? 
I maj, hvor man tilmelder hold, vil alle 
gerne spille den efterfølgende sæson – 
men altså kun, når det passer én. Er 
det de spillere som troligt møder op 
hver gang, men som spiller på de la-
vest rangerende hold, der kun skal 
spille, når andre ikke kan? – eller kan 
man selv som ”bedre spiller” ofre sig 
for et lavere hold, når det kniber? – et 
alternativ er, at der tilmeldes færre 
hold, og der til hvert hold bliver til-
knyttet 9-10 spillere, som så må spille 
på skift. Min anke er: Tænk klub og 
ikke kun hold –  
når vi ser på vores resultater er det 
sammenholdet og samspillet, der er 
medvirkende til, at vi nu markerer os i 
toppen af dansk bowling. 

 

Henning Salling 
Fhv. seniorleder 
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To mand i brutto-
landsholdstruppen. 
Af Henning Salling 
 
BK Enghavens flotte spil i denne sæ-
son har medført at klubben nu har to 
spillere med i landsholdsbruttotruppen 
på 12 mand. 
 
Tommy Larsens placering som nr. 3 
på den danske rangliste har givet ud-
løst en billet til den eftertragtede trup. 
Martin Bøgehave var allerede i 
truppen, og det er lykkes ham at fast-
holde sin position som en af de 
erfarne spillere, som nyudnævnte 
landsholdstræner Lars Øager satser 
på. 
 
Truppen er inviteret til drøftelser med 
den nye landstræner i begyndelsen 
af november, hvor der vil blive rede-
gjort for krav til træning fysisk og 
mentalt samt for deltagelse i såvel na-
tionale som internationale stævner og 
samlingerne i Team Danmark centret i 
Rødovre. Der er ingen tvivl om, at 
kravene til topbowlerne i Danmark de 
seneste år er skærpet, hvorfor det 
ikke er nok at være talentfuld, men 
også penge og tid spiller en væsentlig 
rolle. 
 
En af opgaverne bliver derfor at skabe 
de fornødne ressourcer, så BK Engha-
ven kan have to landsholds spillere 
(og gerne flere) ? så sponsorjagten er 
indledt. 

Tillykke Tommy 
af Jette Lillebæk 
 
Det er selvfølgelig en glad Tommy 
Larsen jeg møder en mandag til 
træning. 
 

Som man kunne læse i sidste num-
mer af ”BK Enghaven” var det et 
stort ønske for Tommy, at få et ben 
indenfor landsholdet.  
 

Hvad skal der nu ske ? 
Først i november skal vi mødes i 
Kolding og vil her få fortalt hvad 
der skal ske. Jeg regner med jeg at 
skal deltage i nogle internationale 
stævner for at bevise hvad jeg kan, 
overfor landstræneren. 
 

Hvad forventer du dig ? 
Jeg forventer at udvikle mit bow-
lingspil og at jeg vil kunne tage 
nogle nye træningsmetoder med 
hjem til klubben. 
 

Har du snakket  med Martin 
Bøgehave, der jo allerede  er 
på landsholdet ? 
Ork ja, han har været en stor hjælp 
allerede. 
 

Får man alt betalt ? 
Nej overhovedet ikke. Det er faktisk 
ret dyrt. F.eks er der træningscen-
ter i Rødovre. Det forventes at man 
som jyde møder op minimum én 
gang om måneden og det gives der 
ikke tilskud til .  
 

Det vil være rart med en spon-
sor ?  
Ja, for ellers har jeg ikke råd til at 
være med.  



Klubblad 
 
 

Jette Lillebæk, redaktør 
Telefon: 75712680 el.  

20 936 122 
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Inge B. Nielsen 
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Sekretær  
Kirsten Jensen 
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Seniorleder 
Rene Andersen 

Tlf. 75 72 34 60 
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Ungdomsleder 
Jes Jørgensen 

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

1. Suppleant 
Kirsten Jessen 

Tlf. 75 82 92 75 kirsten@heki.dk 
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Klubbladet i farver 
Se bl.a.  de flotte billeder 

fra Syd Afrika  
 

Mangler du koden til klub-
bladet på nettet, så send en 

mail til Kirsten Jessen på 
kirsten@heki.dk 




