
 

 2. Februar  2004   
                    

Årgang 2, Nr. 4 
BK ENGHAVEN 

Fremgang at spore  
af Jette Lillebæk 
 
Et blik ned over siden med de sidst nye spillersnit  
viser at antallet  af elitespillere er fordoblet det sid-
ste halve år. 
 
På spindesiden viser de 11 bedste piger   
fremgang.  
 
Efterårets højdespringere er  
( min. 16 serier ) :  
 

Brett Bendtsen er gået frem fra 188 til 203. 
 

Hos pigerne topper Vibeke Bøgetoft med en 
fremgang fra 156 til 172.   

Ung komet på vej  
 
Han vandt puljen i Lotto-
bowling og vandt førstepræ-
mien på 7000,00 Kr. i hallens 
julestævne og så er han kun 
17 år.  
Mød Christian Dalgaard  
og læs hvad han vil bruge 
pengene til . 

Se side 7  

 
 
 
 

 
 

Seks runde 
fødselsdage 

 side 3 
 
 

Rapport fra DM Mix  
side 4 

 
Claus Johansen   
- Ny ejer af Vejle 
Bowling Center 

side 11 
 

Gå ikke glip af  
Martin Bøgehave´s  
fortælling fra sin lan-
ge spændende  bow-
lingkarriere, som  be-
gyndte ved en tilfæl-
dighed, da han først 
var 20 år. 

side 17 
 

Husk vores  
generalforsamling 

Torsdag  
d. 5. Februar 

 

Mød op og giv din 
mening til kende 

Vidste du …   Vores Herre 2 i      
Jyllandsserien fører med 24 point  
foran nummer to.  
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Tak for to gode år som formand 
Af Ib Blirup 

 
I dette, mit sidste indlæg til klubbladet, som formand 
for BK Enghaven, vil jeg ønske et rigtigt godt nytår til 
alle medlemmer, med håbet om, at vi igen i år må op-
leve fremgang for klubben, hvad alt jo tegner til i skri-
vende stund. 
 
Fra året der gik, er der mange begivenheder at frem-
hæve, og med risiko for at glemme nogle, vil jeg næv-
ne en af nyere dato, bowling-hallen, den har jo som de 
fleste bekendt igen ”skiftet ejer”, nu er det Claus Jo-
hansen der står ved roret, en efter min menig god d i-
sponering for hallen, og ikke mindst for alle i klubben, 

et stort tillykke til Claus, og held og lykke fremover. 
 
Klubben har også fået ny web-master, Thomas Rönnpage, som i skrivende stund 
er ved at lave en sprit ny hjemmeside, den er færdig primo februar. Vi siger på 
forhånd tak til Thomas, og glæder os til at kigge ind på www.bkenghaven.dk 
 
Julestævnet 2003, en kanon succes, ikke mindst for de af vore medlemmer der gik 
hjem med gevinster, penge og rejsegavekort. Du kan bl.a. se alle resultater fra 
dette stævne på hallens nye hjemmeside, på adressen: www.vejlebowlingcenter.
dk. 
 
Juleafslutning i klubben den 15. december med buffet og bowling-bingo, blev en 
succes ud over det sædvanlige, vi blev næsten kvalt i deltagere, og Jette fik i hast 
lavet om på spillereglerne, så alle kunne komme til, derfor er der allerede nu be-
stilt alle 16 baner i to timer, til næste gang – så må der være baner til alle. 
 
Henning Salling afholdte et lille seminar (½ kursus) for klubbens medlemmer den 
22. september, hvor han ville opfriske vores viden om de generelle spilleregler, 
som  alle spillere jo skal overholde under turneringskampe mm. Der kom ikke ret 
mange, så det er rart at vide, at de fleste af klubbens medlemmer kender disse 
regler til punkt og prikke. 
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Julekonkurrencen vun-
det af heldig person 
 
I sidste nummer af BK Enghaven 
kunne man vinde en flaske snaps 
ved at løse en kryds og tværs. Man-
ge syntes den var lidt svær, men 
havde alligevel fået den løst.  
 
Inge B. Nielsen var lykkens gudinde 
og den heldige vinder af en flaske 
snaps var Ingvard Olesen. 
 
Ingvard blev naturligvis glad og kun-
ne fortælle han havde haft en heldig 
uge.  
 
På sit arbejde  havde der været jule-
banko og her vandt Ingvard hoved-
gevinsten som var en uges ophold i 
sommerhus. 
 
 
 

Lotto-Bowling  
 
Vores decemberhygge med lotto-
bowling er vist allerede ved at være 
en god tradition.  D. 15. december 
blev jeg nærmest  overmandet af 
den store succes. Nogle opgav sim-
pelthen at få en plads. Det var jo ik-
ke meningen. Derfor er alle baner al-
lerede reserveret i to timer næste jul 
og jeg forventer alle, der har lyst, får 
plads.  
 

Tillykke til alle jer der har fødsels-
dag i løbet af de næste 3 måneder. 
Særlig tillykke til jer der har en rund 
fødselsdag.  
 
70 år 
Helmer Nielsen kan fejre 70 somre 
onsdag d. 24. marts. 
 
70 år 
Lissy Lorentsen fylder  lørdag d. 17. 
april 70 år. l  
 
70 år 
Inger Rasmussen runder 70 år 
søndag d. 25. april 
 
60 år 
Joan Kristensen kan onsdag d. 17. 
marts fejre sin 60 års fødselsdag.  
 
60 år 
Kurt Agerbech bliver 60 år torsdag 
d. 22. april  
 
50 år 
John Krogh runder et skrapt hjørne 
når han  Palmesøndag d. 4. april 
bliver 50 år  
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DM-Mix 
Af Henning Salling 
 
Den 15-16 november blev de Dan-
ske Mesterskaber i Mix afviklet i 
Viby. Vi havde 3 herre førsteholds-
spillere som havde fundet en mak-
ker af det modsatte køn til at dyste 
om det ædle metal. 
 
Martin Bøgehave spillede med Sti-
ne Meedom fra Ravnsborg i Køge, 
Jimmie Østergaard med kæresten 
Sarah Larsen fra Rossini, Køben-
havn og Claus Johansen spillede 
med kun 15 årige Miranda W. Pe-
dersen fra Pletskud i Skanderborg 
Miranda er netop udtaget til ung-
domslandsholdet, så det var ikke 
en hvilken som helst ungdomsspil-
ler Claus havde fanget som makker 
(jeg havde ellers overvejet at bar-
bere skægget af og iføre mig en 
stram nederdel). 
 
Claus havde inden deres start fre-
dag aften lagt olieprofilen for me-
sterskabet på vores egne baner. 
Han fortalte mig at profilen var 
meget svær at spille på, så det var 
ikke med den store optimisme, at 
han og Miranda drog mod Viby. 
Jimmie og Martin skulle først spille 
lørdag så de havde chancen for at 
lure Claus´s spillelinier af.  
Resultaterne for vores spillere blev 
fremragende. Alle tre hold var 
blandt de 16 hold som gik videre til  

semifinalerne søndag. Claus og Miranda 
på en  indledende 5 plads, Martin og 
Stine på en 12 plads og Jimmie og Sa-
rah på en 16 plads. Bemærkelsesvær-
digt var det i indledende runde, at det 
primært var herrerne, der trak læsset 
for alle hold – Claus fortalte, at de nok 
skyldes at der kun var 2-3 lister på kan-
ten, som var spilbare - et sted hvor her-
rer ofte spiller mere end damerne. 
 
Semifinalerne blev uhyggeligt velspille-
de – da indledende resultater talte med 
var det svære odds at få sneget sig 
med blandt de 8 par som skulle spille 
matchplay om DM. Claus og Miranda 
klarede sagen med flotte 1333 til Claus 
og imponerende 1185 til den unge og 
urutinerede Miranda var grundlaget for 
finalen lagt. Der var dog meget langt til 
medaljerne og finalespillet ændrede ik-
ke på deres placering som nr. 6. Martin 
og Stine sluttede som nr. 14 og Jimmie 
og Sarah som nr. 15. 
 
Vinder af DM blev rutinerede Jette Ber-
gendorff og Jimmy Mortensen fra Vi-
king – de afgjorde spillet i sidste serie, 
hvor de tilsammen scorede 428 kegler. 
 
Det er dejligt at se, at vi som klub mar-
kerer os helt fremme – så herfra et for-
sinket tillykke med de flotte resultater til 
alle tre par. (de samlede resultater kan 
ses på www.dbwf.dk)  
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Gold-Cup i VBC 
Af Henning Salling 
 
Som et forsøg i Jylland skulle Gold-
Cup indledende halvrunder foregå 
over én dag, nærmere bestemt den 
30 november. Det var op til den tur-
neringsansvarlige i hver hal – Rene i 
Vejle Bowling Center, at bestemme i 
hvilken periode der kunne spilles. 
Rene valgte at der kun kunne spilles 
fra 10 til 14. 
 
Hos os deltog en pæn del af vores C 
og D spillere i konkurrencen. Det var 
nemt – køb en seddel, spil 3 serie og 
håb på at det rækker til førsteplad-
sen – ellers køb en seddel mere. Der 
blev vist mange flotte serie, og det 
så længe ud til, at Roald skulle løbe 
med førstepladsen hos herrerne – 
men så tog en vis herre ved Christ i-
an og han scorede over 600 kegler 
og blev klar vinder, og dermed klar 
til regionsfinalen. Her spiller han 
sammen med Vibeke Bøgetoft, som 
vandt hos damerne. Det bliver nu 
spændende at se om de to talenter 
kan komme over den næste hurdle 
som er regionsfinalen den 10. januar 
i Kolding. 
 
Vinderen af den samlede danske 
Gold-Cup  kan se frem til en tur til 
Kiev i Ukraine. 

Både Vibeke Bøgetoft 
og Christian Dalgaard 
videre i Gold-Cup. 
 
Drømmen om en tur til Ukraine er 
intakt.  
Lørdag d. 10. Januar kvalificerede  
Vibeke og Christian  sig til zonefi-
nalen i Odense lørdag d. 6. marts.  
 
Regionsfinalen blev afviklet i Ko l-
ding. Christian vandt herrerræk-
ken med 1215 i rene kegler. Dertil 
skulle så lægges 15 kegler, men 
det var unødvendigt.  
Vibeke blev fortjent nr. 2  og er 
også videre, da henholdsvis 3 da-
mer og herrer gik videre.  
 

 Christian og Vibeke ses her 
umiddelbart efter præmieove r-
rækkelsen i Kolding.  
 
Begge fik en medalje og Christi-
an fik også en buket som vinder.  
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Sæsonrekord gav et æg 
af Karsten Lillebæk 
 
Tredjeholdet, som spiller i Serie 1 er efter en god afslutning i 2003 kravlet 
opad i tabellen og var således kun seks points efter førstepladsen, da årets 
første kamp i Fredericia blev afviklet. Modstanderen var Landsoldaten 3, 
som til gengæld lå 3. sidst med et holdsnit på blot 3957 mod vores 4163. 
Nem opgave troede mange, men ”go’morgen min bare r….”. 
 
Selvom vi spillede sæsonens bedste kamp med ikke færre end 4481 kegler, 
ja så måtte vi strække gevær, idet Landso ldaten spillede helt forrygende 
og stoppede først ved 4763 kegler over 800 kegler mere end deres gen-
nemsnit !!! I kampens tredje serie lavede vi 1229, men tabte alligevel med 
17 !!!! Så er det sørme svært at begå sig, selv i Serie 1.  
 
Trods det skuffende 0-10 nederlag kan vi glæde os over, at vi selv spillede 
godt. Især Bao og Lars Andersen lyste op med henholdsvis 831 og 824 
kegler. Bao var endda uheldig, idet han især i sidste serie trods mange 
”lommeslag” var ”ramt” af mange 9’ere, men 200-211-197 og 223 vidner 
om en rigtig stabil indsats. Lars Andersen var med 148 i 2.serie tæt på ud-
skiftning, men han strammede sig gevaldig an ved herefter at banke 268 af 
og derefter lukke kampen med 223. Nu venter der i weekend 24.-25.januar 
to kampe mod topholdene Trekanten og Grindsted og pointtabet mod 
Landsoldaten fordrer nu minimum 16 points, såfremt vore oprykningsdrøm-
me fortsat skal leve. 
 
 
Også damerne måtte give op i Fredericia 
af Jette Lillebæk 
 
Vores 3. Divisions damer måtte også give op mod Landssoldaten.  De for-
bedrede også deres holdrekord for indeværende sæson, men alligevel tog 
de hjem med et nederlag på 0-10, da også Landsoldaten lavede rekord.  
Specielt Vibeke Bøgetoft havde en rigtig god dag. Hun lavede 845 kegler, 
et snit på 211,25 kegler. Holdet havde et holdsnit på 170.  
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Under 4 Øjne 
af Jette Lillebæk 

 
Min gæst denne gang har næsten 
valgt sig selv. Han snuppede på 
fornem vis hele lottobowling-
puljen på 920 kr. og så tog han 
fusen på alle de rigtig gode til 
årets julestævne i hallen ved at 
tage 1. præmien på  7000,00 kr.  
Han er kun 17 år. Fik sin første  
kugle for 9 måneder siden.  
Hans navn er: Christian Dalgaard 
 
Stort tillykke med det flotte re-
sultat, hvad skal du bruge alle 
de mange penge til ? 
Jeg var faktisk ude at købe et pænt 
sæt tøj til nytårsaften og så skal jeg 
have en bowlingkugle. Resten skal 
bruges til min kørekort som jeg snart  
skal  i gang med.  
Hvad er dit bed-
ste resultat ? 
Det var den første 
kamp efter nytår på 
Pletten. Jeg lavede 
922 kegler
(228,241,256,197 ). 
Hvordan kom du i 
gang med at bowle? Jeg har et fri-
tidsjob her i centret og da de andre 
bowlede ville jeg også gerne bowle. 
Hvordan bowlede du sidste som-
mer ? Ha ha, sommetider nåede jeg 
knap 100 og næste serie 200 kegler. 
 

Hvor ofte træner du ? Ca. 8 timer 
om ugen som 
regel sammen 
med  
Brett og Tommy. 
Vi har optaget os 
selv på video for 
at se vores egne  
fejl. Vi skal snart 
filme igen for at 
se om vi har fået rettet vores fejl.  
Der står 177 på det nye snitkort, 
hvad står der næste gang ?  
Det ved jeg ikke, men jeg håber der 
står A. 
Hvad er din højeste serie indtil 
nu ? 285, det var i firmabowling. 
Går du stadig i skole ?  Jeg begynd-
te som tømrerlærling hos Ove Larsen 
for 3 måneder siden. I øjeblikket går 
jeg i skole. 
Hvor bor du  ? 
Jeg bor på Urhøj med mine forældre og 
min lillesøster på 11 år.  
Overvejer du at flytte hjemmefra ? 
Nej, ikke så længe jeg er lærling og 
bagefter skal jeg sikkert ind til milit æ-
ret, det vil jeg gerne.  
Hvad er dit livret? Gratis mad, ha ha, 
jeg kan faktisk li´alting.  
Du er jo også videre i Gold-Cup. 
Hvor langt når du ? Forhåbentligt 
langt. Jeg planlægger at tage af sted 
en dag tidligere for at træne på baner-
ne. Når jeg får bil vil jeg også tage 
rundt og træne i andre haller. 
Kuglepennen vil ikke mere. Tak for 
snakken.  
 
 

Til lottobowling 
lavede Christi-
an 17 røde 
krydser ud af 
20 mulige. 

Christian la-
vede 27 røde 
strikes ud af 
36 mulige da 
han vandt 
julestævnet 

 

 



Hørt i krogene  
 
Linda Hansen og Niller er 
blevet farmor og farfar til en mørk-
håret pige født d. 24. december. 
 

Claus Johansen er nu med fa-
milien flyttet til Vejle. De har købt 
et hus i Bredballe som Claus har 
haft meget travlt med at gøre i 
stand til indflytning 1. december. 
 

Jette Lillebæk var heldig at vin-
de en gås i Vejle Amt Folkeblads 
julekonkurrence. Den ligger dog 
stadig i fryseren da der allerede var 
købt ænder til juleaften.  
 

Poul Nielsen der vandt rejsega-
vekort ved julestævnet påtænker 
sammen med sin kone at tage til 
Prag.  
 

Peter Frost Larsen var i efter-
året  et par måneder i Irland. I 
denne periode udkom novemberud-
gaven af klubbladet.  Det forhindre-
de dog ikke Peter i  at læse bladet, 
da han fik det tilsendt via din kære-
ste . 
 

Helle Find har været på en kort  
vinterferie med sin familie. De kørte 
selv til Østrig hvor de kun have  
2 1/2 dag på ski før turen igen gik 
hjemad.  

Kasper Laursen lavede per-
sonlig rekord over fire serier, da 
han midt i januar spillede på Plet-
ten. Det blev til et snit på 192, 
hvor den højeste serie blev 215.  
 
Nytåret er tiden for nytårsforsæt-
ter. Således også for Torben 
Sloth og John Krog.  De har 
væddet 1000 kr. om hvem der kan 
tabe sig mest inden en given dato. 
 

Martin Bøgehave vandt hele  
10.000 kr. som var 1 . præmie i 
Brasilia´s julestævne i Odense. 
Ved samme stævne kunne Tom-
my Larsen tage hjem med 
1000 kr.  
 

Ungdomspillerne i  
fremgang 
af Jette Lillebæk 
 

Vores bedste ungdomshold har 
vist gode takter i denne sæson. 
Sæsonen begyndte lidt sløjt, men 
de sidste par måneder var de fået 
skrabet mange point sammen.  
Holdet ligger i øjeblikket nummer 
5, men er samtidigt det hold i 
rækken der har lavet flest kegler.   
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En af de bærende kræf-
ter på holdet er den 15 
årige Kristian Isaksen. 
Han får dog god hjælp 
af Patrick Sørensen, 
Torben Prüsse og  
Katja Hallundsbæk 

Min Bedste Opskrift 
   Af Jette Lillebæk  
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20 stk.  
 

50 g gær.  
500 g mel.  
2 tsk. kardemomme.  
2 spsk. sukker.  
300 g smør eller margarine.  
2½ dl lunkent mælk.  
2 æg.  
Sammenpisket æg til pensling.  

Fremgangsmåde: 
 

Dejen:   
 

Bland mel, kardemomme og sukker. Smuldr smørret i.  
Rør gæren ud i den lunkent mælk, og tilsæt æggene.  
Hæld blandingen i melet og slå dejen godt igennem i et fad.  
Stil dejen lunt og tildækket i cirka 20 minutter.  
Tril dejen ud i en tyk pølse. Skær den i 20 stykker, og form stykkerne  
til boller.  
Stil bollerne til efterhævning på en plade med bagepapir i 10-15 minutter.  
 

Kagecreme:  
 

Pisk æggene med sukkeret, og pisk derefter melet i. Tilsæt mælk og  
vanillesukker.  
Bring cremen i kog under piskning, og lad den koge godt igennem.  
Lad cremen køle af. Rør af og til i cremen under afkølingen.  
Sæt ovnen på 200.225 grader.  
Lav en fordybning i midten af hver bolle, og kom en teskefuld creme i.  
Pensl bollerne med det sammenpisket æg.  
Bag bollerne i 20-25 minutter.  
Lad dem efter bagning køle af på en bagerist 

Fastelavnsboller 
Kagecreme:  
2 æg.  
2 spsk. sukker.  
3 tsk. mel.  
5 dl mælk.  
½ tsk. vanillesukker.  
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Generalforsamling 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
 ifølge vedtægterne 

 
Torsdag d. 5. februar 2004 kl. 19:00 

i klublokalet i Vejle Bowling Center 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab og budget 
4. Indkomne forslag  
5. Fastsættelse af kontingenter 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, m.v.  På valg er: 

·   Formand Ib Lau Blirup (ønsker ikke genvalg)  
·   Ungdomsleder Jes Jørgensen (ønsker ikke genvalg) 
·   Sekretær Kirsten Jensen (modtager genvalg) 
·   To suppleanter og én regnskabskyndig revisor 

7. Eventuelt, herunder ajourføring af klubbens bestemmelser 
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for-
manden i hænde senest torsdag d. 29. januar 2004. 
 

M. v. h. 
Bestyrelsen 

En dame stod på landevejen ved sin bil, som var punkteret . En ven-
lig mand stoppede og tilbød sin hjælp. Da hjulet var skiftet sagde  
damen : 
- Nu må De endelig sætte bilen meget forsigtigt ned på orden igen  - 
min mand ligger og sover på bagsædet..  
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NY EJER AF VEJLE 
BOWLING CENTER 
 

Den snart 34 årige Claus Johan-
sen kunne 1. januar sætte sig i 
direktørstolen i Vejle Bowling 
Center. 
En gammel drøm er dermed  
gået i opfyldelse  
 
Hvor længe har 
det været en 
drøm ? 
Jeg har bowlet si-
den jeg var barn. 
Jeg begyndte som  
mekaniker her i 
hallen i 93´. Der begyndte de første 
drømme at tage til.  
Hvad er din baggrund ellers for 
at overtage centret ? 
Efter mekanikertiden i Vejle kom jeg  
til City Bowling i Nyborg, hvor jeg 
var centerleder i 1 1/2 år. Herefter 
kom jeg et smut til Middelfart Bow-
ling Center og senest har jeg været 
bestyrer i Skanderborg Bowling Cen-
ter. Jeg begyndte så hernede 1. april 
sidste år. 
Hvordan kom det på tale du 
skulle overtage centret ? 
Da Kirsten på et tidspunkt oplyste 
hun skulle rejse blev jeg tilbudt at 
blive bestyrer. Pludselig kom så ejer-
en og spurgte om jeg havde lyst til 
at købe centret. Herefter gik for-
handlingerne i gang og den sidste  
underskrift blev faktisk først under-
skrevet d. 30. december. 

Er I flere ejere ? 
Nej, jeg er alene om det. 
Har du fået nogle positive tilken-
degivelser angående overtagel-
sen? Som du kan se, har jeg allerede 
fået både flasker og blomster. 
Jeg fik allerede mange ”velkommen til-
bage” da jeg begyndte sidste forår.   
Hvad har du af planer for 
centret ? 
Først og fremmest skal vi have en 
bedre service. F.eks kan man nu be-
stille drikkevarer oppe ved banerne. 
Jeg har mange gode ideer, men jeg 
skal jo lige i gang. Jeg har dog be-
stemt der skal males til sommer og så 
vil jeg gøre mere ud af maden. F.eks 
vil jeg tilbyde firmabowlerne en da-
gens middag, som bliver udskiftet hver 
måned.  
Vil klubben opdage du er kommet 
til ? Ja, jeg har planer om at lave nog-
le endagsstævner. Det kan være en 
torsdag aften eller en søndag. Det bli-
ver ikke dyrt at deltage, men præmier-
ne bliver så til gengæld ikke så store, 
men tanken er at banerne hver gang 
vil  være olieret på en ny måde så spil-
lerne dermed kan udvikle sig.  
Hvad med julestævnet ? 
Det vil bestå med små ændringer. Man 
skal max. kunne nå 900 kegler, så det  
bliver antallet af røde krydser der kan 
være afgørende og ikke handicappet. 
Tanken er også at lave et samarbejde 
med en anden hal  der har julestævne. 
F.eks lave en fælles præmiepulje til de 
der spiller begge steder. 
Tak for nu, Claus. Held og lykke 
med forretningen.   



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

26 Ingvard Olesen  161 171 ?  

27 Martin J. Jørgens.  - 171  C 

28 Kasper Laursen  163 169 ? C 

29 Klaus Larsen *  165 169 ? C 

30 Kjeld Nielsen  171 168 ? C 

31 John Friis 160 168 ? C 

32 Jes Chr. Jørgensen 160 168 ? C 

33 Erik Hansen 173 167 ? C 

34 Curt Kristensen 152 166 ? C 

35 Harry Flint 177 166 ? C 

36 Henning Nielsen  153 165 ? C 

37 Ernst Guldbrand 164 164 ?  C 

38 Henrik Villadsen  152 163 ? C 

39 Jens Langkjær 172 162 ? C 

40 Peter F. Larsen *  155 162 ? C 

41 Leif Frederiksen  163 161 ? C 

42 Niller 157 158 ? D 

43 Walther Nielsen - 154  D 

44 Frede Jensen  159 150 ? D 

45 Poul Kaltoft 158 149 ? D 

46 Torben Sloth  156 146 ? D 

47 Thom. Rønnpage* - 137  D 

      

1 Pia Guldbrand 165 173 ? B 

2 Vibeke Bøgetoft 156 172 ? B 

 Navn Gl. Snit Nyt Snit   

1 Claus Johansen 202 212 ? Elite 

2 Tommy Larsen  210 207 ? Elite 

3 Brett Bendtsen  188 203 ? Elite 

4 Tommy Theis 205 203 ? Elite 

5 Martin Bøgehave 203 202 ? Elite 

6 Michael Sørensen  197 201 ? Elite 

7 Jimmie Østergaard  190 197 ? Elite 

8 Thomas Alrø 186 197 ? Elite 

9 Henning Salling 188 196 ? Elite 

10 Rene Andersen 189 195 ? Elite 

11 Martin Bruhn 177 190 ? A 

12 Claus Rasmussen 191 189 ? A 

13 Mickey Laursen  186 186 ?  A 

14 Roald Kristensen 173 185 ? A 

15 Lars Andersen* 182 184 ? B 

16 Thyge Petersen  193 181 ? B 

17 Bao vu Thien 181 180 ? B 

18 Karsten Lillebæk 178 179 ? B 

19 Christian Dalgaard  -  177  B 

20 Leif Laursen  164 176 ? B 

21 John Krogh - 176  B 

22 Poul Nielsen 163 176 ? B 

23 Ove Jørgensen  175 174 ? C 

24 Brian Jørgensen  164 173 ? C 

25 Kurt Agerbeck 180 172 ? C 

 Navn Gl. Snit Nyt Snit   

3 Henny Olsen  166 167 ? B 

4 Ruth Andersen  151 165 ? B 

5 Gitta Laursen  152 164 ? B 

6 Tove Blirup 148 161 ? B 

7 Helle Find 153 159 ? C 

8 Inger Mikkelsen 152 159 ? C 

9 Kirsten Jessen  149 157 ? C 

10 Inge Jørgensen  142 153 ? C 

11 Hanna Frederik. * 133 153 ? C 

12 Inge B. Nielsen  153 152 ? C 

13 Linda Hansen  145 149 ? C 

14 Ghita Lorentzen  - 149  C 

15 Jette Lillebæk *  155 146 ? C 

16 Anna M. Jørgense.  136 144 ? D 

17 Pia Hallundbæk 135 142 ? D 

18 Lone Lorentzen 135 142 ? D 

19 Karin Friis *  141 138 ? D 

20 Hertha Rasmuss. * 149 138 ? D 

21 Vibeke Jørgensen  134 136 ? D 

22 Jonna Nielsen  127 136 ? D 

23 Kirsten Jensen  144 135 ? D 

24 Lone Hansen *  - 130  D 

25 Jette Langkjær 132 122 ? D 

26 Eva Rasmussen * - 118  D 

27 Lene Falk *  - 105  D 

Spillere markeret med en * har i efteråret fået noteret  
mindre end 16 serier.  
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 Navn Gl. Snit Nyt Snit   

1 Torben Prüsse -   121  D 

2 Anders Jespersen *  - 90  D 

      

1 Katja Hallundbæk 143 147 ? C 

Ynglinge 

 Navn Gl. Snit Nyt Snit   

1 Kristian Isaksen  - 165  A 

2 Patrick Sørensen  134 150  ?  

3 Sebastian Østergaard   112 114 ?  

4 Benjamin Østergaard *  112 114 ? D 

5 Casper Vilhelmsen  116 113 ? D 

6 Anders Jespersen *  - 90  D 

7 Kasper Krogholm * 95 89 ? D 

      

1 Camilla Guldbrand *  126 135 ? C 

Ungdom 

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

De nye snit pr. 30. nov. 2003   udarbejdet af Jette Lillebæk 
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Kungsbacka  december 2003. 
Min første tur med 
landsholdet. 
Tommy Larsen 
 
Det hele begyndte til et møde i Ko l-
ding d.2 nov. hvor alle spillere i trup-
pen fik tilbudet om at tage med til 
Sverige, for at spille et super six 
stævne for kun 500 kr.  
 
Dette inkluderede busturen tur/
retur – færgen tur/retur – hotel m/
morgenmad og den første start i 
stævnet som kostede 1700 s.kr. 
Selvfølgelig ville jeg med, og jeg må 
indrømme at jeg glædede mig total 
meget. Jeg snakkede med Henning 
Salling og Martin Bøgehave omkring 
dette stævne, de to har jo prøvet så-
danne ture mange gange før. Mine 
forberedelser til turen var meget go-
de syntes jeg, jeg fandt olieprofilen 
på nettet (den fra 2002), Claus ”jojo” 
lagde programmet i maskinen, så jeg 
kunne træne på den når jeg ville. Jeg 
ringede til Jimmie Ø og han vejlede 
mig til hvilke nye kugler jeg skulle ha-
ve. Jeg købte tre nye kugler.  
Nu var jeg ved at være klar. 
 
Dagen kom hvor vi skulle af sted. 
Torsdag middag skulle fynboer og jy-
derne mødes i Ålborg. Sjællænderne 
kørte selv, da de naturligvis ikke tog 
samme rute som os. Nå men turen 
gik mod Frederikshavn, hvor vi skulle 
sejle fra.  Ca. 3½ time senere lagde 
vi til i Göteborg, vi skulle så 

25 km sydpå til Kungsbacka. Vi fik 
tjekket ind på hotellet og fandt vo-
res værelser, hvorefter vi naturlig-
vis kørte ind i hallen, for at se nog-
le af sjællænderne spille. Lad mig 
bare sige at jeg var mega spændt.  
Nå men lad mig springe frem til 
fredag morgen.  
 
Vækkeuret ringede og vi stod op 
og fik et bad. Gik ned for at spise 
morgenbuffet og så kørte vi ud i 
hallen for at tilmelde os, fandt vo-
res baner og fik prøvet vores kug-
ler, og fik de sidste detaljer på 
plads.  
Endelig - 15 min opvarmning, og 
mit første chok. Imens man varmer 
op pumper musikken løs ud af nog-
le kæmpe store højtaler, når mu-
sikken stopper er opvarmningen 
slut.  
Mit første slag, øh lad mig bare si-
ge at det var ikke som jeg havde 
regnet med. SKRU SKRU !!   det 
beskriver vist  nok mine tanker 
bedst, der var meget olie på, og 
den lå meget langt ca. 42 fod. 
Men spille det skulle man jo. 
6 serier og 4½ time, det er altså 
hårdt.  
 
Man holder tilbage 2 baner til ven-
stre og 2 baner til højre, så det er 
altså kun dig, som spiller et slag, 
når du er på tilløbet. Efter de 2 før-
ste serier havde jeg vænnet mig til 
forholdene, og jeg begyndte at 
slappe lidt af.  

Fortsætter næste side 
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Efter 4 serier var jeg træt og fru-
streret, så jeg fik lidt af den frugt 
som lå ved banerne, og fik lidt 
væske, så kunne jeg klarer de 
sidste par serier. 6 serier 1121 
kegler.  
 
Jeg var meget skuffet, men var 
alligevel glad for at have prøvet 
det. Efter spillet gik jeg ned og 
tilmeldte mig en ekstra start klok-
ken 01 nat, og var på venteliste 
til en klokken 20. Vi kørte hjem 
på hotellet.  Fik hvilet lidt og gik 
så ud for at få lidt at spise, hvor-
efter vi endnu en gang kørte i 
hallen, for at se de store uden-
landske spillere. Ja de var der alle 
sammen, og de kom fra hele Eu-
ropa, og nogle kom endda helt fra 
USA. Det var en fornøjelse og en 
stor oplevelse at se dem spille.  
 
Vi gik ind og tjekkede om vi var 
rykket frem på ventelisten, og det 
var vi heldigvis, så vi slettede os 
fra starten klokken 01, og spillede 
i stedet klokken 20. Jeg må ind-
rømme at jeg var lidt betænkelig, 
ved at tage endnu en start, da 
den kostede 1000 s.kr. Men jeg 
mener at det var pengene værd, 
selvom jeg betalte nogle dyre læ-
repenge.  

Nå endnu en gang måtte vi forbe-
rede os til at spille 6 serier, og for 
mig var det nogle vigtige serier, de 
skulle være bedre end de sidste 6. 
Samme måde som sidst, opvarm-
ning med høj disko musik og så i 
gang. Men ak, det var  det samme 
som sidst, og jeg måtte bruge det 
som en omgang meget seriøs træ-
ning. 6 serier 1091 kegler. Nå men 
efter endnu en omgang hård bow-
ling, kunne man få sig en øl, og så 
lige se lidt af dagens sidste start 
inden turen gik hjem på hotellet 
for at sove. 
 
Lørdagen gik som de andre dage, 
vi var selvfølgelig i hallen og se 
bowling. Jeg brugte lidt af tiden på 
at snakke med Lars Ø 
(landstræneren) omkring mit spil.  
Jeg tilmeldte mig selvfølgelig også 
lige den sidste start, desperado 
starten 1 serie 300 skr. 
Dagen gik med lidt kortspil, og 
med snak om bowling selvfølgelig. 
Det var jo min første tur med trup-
pen, og jeg må sige at det var en 
fornøjelse at lære de gutter og tø-
ser at kende. 
  
 

Fortsætter side 23 
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Martin Bøgehave  
Bowling 1985 – 2004 
 
Jette har bedt mig skrive en ”lille” 
artikel til klubbladet,  om min 
bowlingkarriere indtil nu.  
 
Jeg startede 
som 20-årig til-
bage i septem-
ber 1985, da jeg 
flyttede til År-
hus, og kom til 
at bo i samme 
gade som Århus 
Bowlinghal. Jeg 
spillede ellers 
oprindeligt badminton, men skulle 
en eftermiddag lige ned og prøve 
bowling, sammen med en kamme-
rat. Sporten var meget mere inte-
ressant end badminton, så jeg blev 
14 dage efter meldt ind i en 2-3 år 
gammel klub der hed ”Sharks”. Der 
var mange unge spillere, så socialt 
havde jeg det fantastisk, samt en 
ekslandstræner der hed Knud 
Theis, så spillemæssigt havde jeg 
også stor fremgang. Jeg trænede 
mellem 2-4 timer dagligt 4-5 gange 
om ugen plus kampe i weekenden, 
og med en engageret træner til at 
give instruktion nogle gange om 
ugen, blev der hurtigt fremgang på 
snittet.  
 

Mentaltræning - spild af tid ? 
Jeg steg til A-snit i foråret 1987, og  

blev samme forår også nr. 2 ved de 
Jyske Mesterskaber. Jeg havde da 
trænet mental træning i et års tid, 
men da jeg ved finalen i JM havde så 
rystende ben, at jeg i dag ikke ved 
hvordan jeg kom  
ud til overtrædelseslinien i den sidste 
serie, blev jeg enig med mig selv om, 
at mentaltræning vist ikke havde den 
nødvendige effekt. At det bla. var 
mentaltræningen der gjorde, at jeg 
overhovedet kom til finalen, strejfede 
mig ikke dengang. 
Efter et klubskifte i sommeren 1988 til 
Exodus/Fair Play, hvor den senere 
landstræner Lis Rasmussen fungere-
de, blev mit spil yderligere forbedret, 
og i foråret 1989 blev jeg toer til DM i 
Odense. Det blev året efter forbedret 
til en førsteplads til DM i Rødovre, 
hvor jeg spillede med et snit på 217 i 
de 12 finale-serier. 
 

Øvelse gør mester 
Mesterskabet blev samtidig adgangs-
billet til landsholdet, hvor jeg blev ud-
taget til bruttotruppen i sommeren 
1990, og debuterede på netto-holdet 
til NM i december 1990. 
MEN min manglende internationale 
erfaring blev hurtig synlig, både ved 
dette NM samt de efterfølgende div. 
nettoaktiviteter. Jeg spillede 10-15 
pinde under min hjemlige standard, til 
Europa-Cup i Ålborg juni 1992,  samt 
ved NM november 1992. Så der var 
kun ét at gøre, nemlig  at spille flere 
internationale stævner for at få noget 
erfaring.  

17 
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Så jeg spillede så meget som muligt, hvilket gav følgende snittællende seri-
er de år: sæson 1990-91: 212 serier. 1991-92: 300 serier. 1992-93: 339 
serier. 1993-94: 266 serier. 1994-95: 231 serier.  
Af mesterskaber i den periode, vandt jeg:  JM Mix i 1990. JM par i 1992 
med Tommy Theis, hvor vi satte rekord med 3606 på 8 serier, (den står 
vist endnu). Og blev individuel Jysk Mester i både 1992 og 1993. Og opryk-
ning til 1. division med klubben Falcon (Exodus/Fair Play + Sharks) blev det 
også til. 
 

Det er ikke altid nemt  
Internationalt havde jeg også været med fremme i forskellige finaler, så da 
jeg blev udtaget til NM i februar 
1995 følte jeg mig bedre forberedt 
end tidligere, men det gik lige den 
modsatte vej, så i stedet for at spille 
bedre, spillede jeg nu 20 (tyve) snit-
pinde under mit normale snit. 
 
Jeg fortsatte med at spille en masse, 
og i sæsonen 1995-96 spillede 
jeg 316 serier med 205 i snit . Jeg  
vandt JM mix for 2. gang, og var 
med i en tv- transmitteret trin-
finale i ”Golden Bowling Ball Tour” 
hvor jeg blev nr. 5. Jeg var også 
med i nogle andre internationale fina-
ler, så internationalt kunne  jeg godt klare mig, så jeg blev naturligvis igen 
udtaget til landsholdet, for at deltage i 5 mands Europa-Cup i juni 1996. 
Det gik næsten som sædvanligt, 190 i snit, hvilket var 15 under normalen.  
 
 

En psykoterapeut viser vej 
Så det var på godt jysk, ved at være rigtig godt træls. 
Mine dårlige resultater på landsholdet havde ydermere sat sig på psyken, 
så når jeg bare snakkede med nogen om landsholdet, fik jeg knuder i ma-
ven. Så jeg var blevet hvad man kalder behandlingskrævende, nogle vil på-
stå jeg i andre sammenhænge stadig er. Men jeg kom heldigvis i kontakt 
med en NLP-psykoterapeut, som efter blot 2 timer havde fjernet proble-
met, og hjulpet mig til at se tingene i et andet perspektiv. Han arbejdede 
også med andre eliteidrætsfolk, så han kunne sit kram.  
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En kæmpe oplevelse 
Ved 5 mands-europacuppen i juni 
var vi blevet nr. 4 og havde dermed 
kvalificeret os til ”World Team Cup” i 
Calgary Canada,  september 1996.  
 
Det var en af de største oplevelser 
til dato. Vi spillede for første gang 
efter Baker-format, og efter en dår-
lig start hvor vi efter 1. runde lå nr. 
14 ud af 16 lande, rykkede vi op på 
en 4. plads efter 2. runde, og i 3. 
runde op på en 3. plads, foran nat i-
oner som Canada og USA. Vi var 
derfor med i trinfinalen, og skulle 
møde nr. 2 Finland, som vi desvær-
re tabte til. De vandt senere finalen 
mod Sverige. Men en 3. plads i et 
verdensmesterskab, det var stort.  
 
Jeg spillede selv fantastisk godt, og 
var for første gang en af de bæren-
de kræfter på holdet, hvilket jeg var 
utroligt glad for. 
 
Til stævne med en plastickugle 
I sæsonen 1996-97 deltog jeg i et 
sjovt stævne i december i Gøteborg. 
De nye reaktive kugler havde på da-
værende tidspunkt været fremme i 
nogle år, og nogle svenskere mente, 
at spillet var blevet for nemt, så de 
lavede et stævne hvor man samtidig 
med tilmelding fik tilsendt en plastic 
bowlingkugle.  

Det var så den eneste kugle man 
måtte spille med i hele stævnet. Det 
var den letteste oppakning, og mind-
ste antal kugler jeg endnu har haft 
med ud til et stævne, men det var 
sjovt at spille, og 208 i snit over 14 
serier med en plastic kugle er vel hel-
ler ikke så ringe. 
 
Med på afbud 
I marts 1997 fik jeg en datter mere, 
hvilket tog en del af min tid, så da 
jeg i juni 1997 kom med til EM på af-
bud, var jeg ikke så godt forberedt 
som jeg kunne være. Jeg var egentlig 
kun udtaget som hjemmereserve, 
men da en af de udtagne spillere 
meldte fra 1 måneds tid før EM, kom 
jeg med i stedet. Da mine forberedel-
ser ydermere var lagt an på World 
Games i august, hvor jeg sammen 
med Iben Tchu var udtaget til at del-
tage for Danmark, blev det et EM på 
det jævne.  
 
 
Så gik det bedre ved World Games, 
men der var konkurrencen til gen-
gæld meget hård, så selv om jeg spil-
lede med 206 i snit var der langt op 
til den vindende Belgier, Gery 
Verbruggen, som syntes 251 i snit, 
var mere passende at spille med.  
 
 

Fortsætter næste side 
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Grund til at feste 
Sæsonen 1997-98 bød på en længe 
ventet sejr i DM 2 mandshold. Min 
daværende makker René Gertsen 
og jeg havde de foregående år både 
prøvet at blive 2. – 3. og 4. så det 
var dejligt at kunne vinde, og da det 
foregik i Bowl´n Fun i Viby, var der 
ikke langt til festen i klublokalet. 
Festet blev der også senere på sæ-
sonen da vi vandt 1. div. og blev 
Danske Mester for 6 mands hold. 
Festen startede allerede i bussen på 
vej hjem fra Kbh., hvilket resultere-
de i, at færgen vi sejlede med,  blev 
en lille smule forsinket til afgangen 
efter os, da det tog lidt tid, at få alle 
mand fra borde.  
 
Genialt program 
Sæsonen 1998-99 bød igen på 
World Tenpin Team Cup (VM 5 
mands hold) i oktober i Holland. Det 
var næsten det samme hold som 
blev nr. 3 i 1996, og vi spillede næ-
sten lige så stærkt denne gang. Vi 
spillede 84 serier efter Baker-
formatet med 205 i snit og blev nr. 
4 efter Sverige, USA og Finland. Jeg 
spillede lige som i 1996 fantastisk 
godt, og kom ind som nr. 6 på en 
rangliste over de mest værdifulde 
spillere.  
 
Den var udregnet efter strikepro-
cent, antal gange man har lavet 
dobbeltstrike, misprocent etc. Det er 
den eneste gang jeg har set en  

sådan statistik ved et 5 mandsholds 
mesterskab, men det kunne da være 
hvis vi havde nogle matematiske ge-
nier i klubben, at de kunne sætte et 
regneark op til brug for Enghavens 
landspokal hold.  
 
Valgte at stoppe på landsholdet 
I juni 1999 valgte jeg at stoppe på 
landsholdet. Jeg var blevet udtaget 
som hjemmereserve til VM, og da da-
værende landstræner Sam Ankers 
forklaring indebar en opfattelse af mit 
spil, som lå meget langt fra min egen 
opfattelse af mit spil, valgte jeg efter 
et par dages tænkepause at melde 
fra. 
 
God opbakning fra Helle 
Men i foråret 2002 følte jeg at der 
skulle ske noget igen. Jeg spillede 
rigtig godt til DM i maj, og følte jeg 
godt kunne komme op på topplan og 
dermed landshold igen. Efter en snak 
med min kone Helle, hvis væsentlig-
ste krav var, at min satsning skulle 
hvile økonomisk i sig selv, hvilket var 
og er helt forståeligt.  
Da jeg selv regnede med at skulle 
bruge ca. 30.000 kr. det første år, 
blev vi enige om at jeg skulle have 
omkring 15.000 kr. før der var me-
ning i spørge den daværende træner 
René Klausen om der var plads til 
mig.  
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Men 3 uger efter vandt jeg et No-
tap stævne i Næstved, og blev nr. 2 
i Hadsten, så søndag aften da jeg 
kom hjem, kunne jeg sige t il Helle, 
at jeg lige vil ringe til René for at 
høre hvilke krav der var på landshol-
det nu, og om han evt. kunne bruge 
mig. Da hendes svar var: ”Jamen ..
Nå...”  tror jeg ikke helt hun havde 
regnet med, at jeg ville få skrabet 
pengene sammen, men hun har 
bakket mig op alligevel, hvilket jeg 
er meget taknemmelig for.  
 
Dyr sport 
Mht. økonomien var det anslåede 
beløb ikke helt ved siden af. Jeg 
brugte det første år (maj 2002-maj 
2003) ca. 36.000 kr. plus, at jeg har 
en god aftale med min kugleborer 
Jimmie Østergaard omkring køb af 
nye kugler. Uden den runder jeg 
hurtigt de 40.000 kr. så det er ikke 
helt billigt at spille med på toppen.  
 
Tilbage på landsholdet 
Men tilbage på landsholdet kom jeg, 
der var en del nye ansigter i trup-
pen, og nogle få af de gamle, og 
bortset fra lidt mere disciplin, om-
kring indmeldinger og fysiske test, 
fungerede det næsten som da jeg 
stoppede. 
Jeg blev som bekendt udtaget til 
holdet der deltog i Odense i februar 
2003 til World Tenpin Team Cup  
(VM 5 mands hold), hvor vi ikke kla-
rede det så godt. Det er en hård d i-
sciplin  

at spille, specielt når der ikke er 
nogen spillere der bare kører der-
udaf, hvilket vi ikke havde i Oden-
se. Hvis blot tre  spiller godt, kan 
man sætte dem efter hinanden, 
og de kan så trække resten af 
holdet med op, men det var ikke 
tilfældet for os. 
 
Positivt skift til Enghaven 
Men så skete der jo andre gode 
ting i 2003, nemlig at Tommy, 
Jimmie og jeg skiftede til Engha-
ven, hvilket jeg bestemt ikke har 
fortrudt. Det har været utroligt 
dejligt, at mærke den opbakning 
der har været fra 1. dag vi skifte-
de, både fra spillerne omkring os, 
samt tilskuere til  hjemmekampe-
ne. Det har været en meget posi-
tiv oplevelse, hvilket jeg kun kan 
give stor ros for. 
Jeg håber så vi på 1. holdet hur-
tigt kan komme tilbage på vinder-
kurs igen, så vi kan holde de an-
dre bag os helt til slut, og med 
den opbakning vi får må det ly k-
kes. 
 
Helt kort blev artiklen ikke, men 
jeg håber den har været interes-
sant læsning. 
 
Til slut vil jeg godt ønske alle et 
godt nytår, og må keglerne falde 
lystigt på jeres vej i 2004 
 
Venlig hilsen  
Martin Bøgehave 
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Efter en årrække at have ligget i dvale, er Erling 
Sørensen igen tilbage i Enghaven. 
 
På billedet ses Erling i gang med en af de ting han 
holder allermest af, nemlig opvasket. 
 
Som det fremgår af hans ansigtsudtryk ses det ty-
deligt at han virkelig nyder det.  

 

Lang dag i Odense 
af Jette Lillebæk 
 
Søndag d. 7. december skulle 
vores 3. divisions damer til 
Odense og spille kamp. Kam-
pen skulle begyndte 10.30 og 
som altid var pigerne i god 
tid. Da de kontakter turne-
ringsbordet for at få deres 
kampseddel, får de beskeden 
at kampen først er berammet 
til kl. 13.30.  
Efter lidt ringen frem og tilba-
ge var der dog ikke noget at 
gøre. Pigerne blev bevilliget 
lidt frokost, så ventetiden ik-
ke blev for lang.  
Dagen blev dog reddet da 
holdet kunne tage hjem med 
en sejr på 8-2 i  
bagagen, men de var først 
hjemme meget sent på efter-
middagen.  

Julestævnet i Bowlingcentret 
 
Der blev solgt 709 starter. 
Der blev lavet 48 300-serier. 
Tre spillere fra Enghaven  lavede to 300 
serier i samme start. Det var Bao vu 
Thien , Martin Bøgehave og Tommy 
Theis.  
 

6 forskellige fra Enghaven var i Top 10 
 

Christian Dalgaard vandt som bekendt 
stævnet og vandt 7000 kr. Desuden vandt 
han et gavekort på 200 kr.  
 

Tommy Larsen blev nr. 4 men vandt kun 
æren. 
Brett Bendtsen blev nummer 9 og vandt 
et par bowlingsko. 
Pia Guldbrand vandt 1000 kr.  
Harry Flint fik gavekort på 500 kr.  
Martin Bruhn vandt gavekort på 200 kr. 
Ernst Guldbrand vandt en flaske rødvin 
og endeligt vandt Poul Nielsen i lodtræk-
ningen blandt alle slagsedler, et rejsegave-
kort. 
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DM-kvalifikation  
- for firmabowlere 
af Jette Lillebæk 
 
I weekenden 16-18 januar deltog 
flere af klubbens spillere i DM-
kvalifikation for firmabowlere.  
 
Det gav topplacering til følgende 
spillere. 
 
Den mest suveræne  præstation 
stod Karsten Lillebæk for.  Han 
lavede ikke mindre end 848 keg-
ler, 212 i snit.  
Han vandt dermed B-rækken,. 
Resultatet var stævnets højeste 
og var eneste over 800.  
 
I Dame-B blev det til sølv for  
Henny Olsen. Hun spillede med 
et snit på 176.  
 
Gitta Laursen tog førstepladsen i 
Dame-C med et snit på 174. 
 
Endelig blev det til en sikker før-
steplads for Jette  og Karsten  
Lillebæk i Mix-C. De vandt med 
over 100 kegler foran et evigt ri-
valiserende par fra Kolding.  
 
Næste stop gælder DM i Odense, 
der afvikles i marts. 
Hertil vil alle vinderne få kørepen-
ge og deres deltagergebyr betalt. 
  

Kungsbacha … fra side 16 
 
Nå tiden kom til desperado 
starten. En lidt speciel form for 
start. 
 
Til de, som ikke ved hvad det 
er, så er det kun 1 serie og 
man er op til 8 personer på en 
bane. Så det kan tage meget 
lang tid at spille. Da det kun er 
4 personer der går videre skal 
man som regel lave mange, 
rigtig mange. Så hvis man hav-
de under 110 i 6 rude, så stop-
pede man bare og slettede sit 
navn. Jeg valgte at spille serien 
færdig selvom jeg kun lavede 
209, jeg skulle havde jo en 
masse at lærer så alle mine 
slag var vigtige. Cuttet blev på 
246 kegler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I februar måned tager Tommy 
og Martin  med landsholdet til 
Holland.  
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