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Så er vi i gang igen 

Af Henning Salling 
 
For første gang skal vi prøve kræfter med den bedste række.  
Jeg vurderer, at vi er godt forberedte. En stor del af spillerne har prø-
vet det før og endda med succes. Således tæller klubben 6-7 spillere 
som tidligere har vundet det danske mesterskab for 6-mandshold. 
Flere af de aktuelle og potentielle førsteholdsspillere har i sommeren deltaget i 
udenlandske stævner, og medio august var 7 mand i Holland, hvor Egon, Brett 
og Michael var med i finalespillet. Martin Bøgehave var med i finalespillet om en 
plads til World Cup i Singapore. Desværre blev det kun til en tredjeplads. Martin 
var i øvrigt også med i finalen i Danish Masters, hvor han dog blev slået ud i før-
ste runde. 
 
Vi ser frem til en sæson, hvor der atter vil komme mange medaljer i hus. Hele 12 
senior hold har vi tilmeldt – jeg tror ikke, at der er mange andre klubber i Dan-
mark, som kan mønstre dette.  
 
Koordineringen og styringen af 12 hold kan få enhver seniorleder til at få grå hår 
i hovedet – eller måske helt miste det. Så derfor en opfordring til alle – HUSK at 
fortælle Rene så tidligt som overhovedet muligt, hvis der er weekends eller en-
keltdage, hvor I absolut ikke kan spille – og ikke mindst: Vær parat til at spille 
på andre hold end det, I i første omgang er sat på. Det er lidt af et puslespil at 
holde styr på op og nedrykningsreglerne for spillere.  
 
Vi sendte i april/maj et spørgeskema ud til så godt som alle medlemmer – der var 
en utrolig god svarprocent – tak for det – Vi kan konstatere, at der er en del 
medlemmer, som ikke ønsker at tage en bingo-vagt. Det betyder, at disse spillere 
skal betale 40 kr. pr. serie fremover i stedet for 20 kr. – vi skal nok udarbejde en 
liste til holdlederne over, hvem det drejer sig om. Samtidig kræver det, at andre 
tager flere vagter for, at vi kan opfylde betingelserne for tilskud. 
 
Der hænger allerede en kalender for efteråret i klubskabet – skriv dig på  
 
 

Nyt i Vejle Bowling Center: 
 
Claus har indført et klippekort til køb 
af træningstimer. Claus tilbyder to 
kort – et kort med 10 klip til klubpris 
på 70 kr. pr. time (tiden før kl. 17 på 
hverdage). Kortets pris er  630 kr., 
altså får du en time gratis. Samme 
princip gælder for klubpriserne til 
105 kr. pr. time (efter kl. 17 og i 
weekends) – her er prisen for 10 klip 
945 kr. 
 
Turneringsplaner: 
 
Turneringsplanen er nu endelig fær-
dig – skulle der være enkelte, der ik-
ke har en fuldstændig spilleplan for 
Enghaven, så kan I kontakte under-
tegnede, og jeg vil fluks trykke nogle 
flere. I kan downloade en aktivitets-
plan fra Forbundets hjemmeside 
www.dbwf.dk. Her kan man se dato-
erne for de væsentligste større ar-
rangementer. Bl.a. kan man se, at 1. 
divisionsrunden i Vejle Bowling Cen-
ter er den 4-5. december. 
 
Vi har ikke længere Ib til rådighed 
som dommer, hvorfor vi andre skal 
være dommere. Jeg vil snarest af-
holde et dommerkursus for de af 
klubbens medlemmer, som af og til 
vil hjælpe med dommergerningen.  
 
God sæson 
 
Henning 
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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.  
 
10 år 
Line Serup Sørensen kan 
fejre sin første runde fødsels-
dag søndag d.  31. Oktober. 
 
70 år 
 

Walther Nielsen  bliver 70 
år mandag d. 01. November. 
 
80 år 
 

Hans Bremer kan tirsdag 
d. 12 oktober fejre sin 80 års  
fødselsdag.  

 
 

Tillykke Tillykke Tillykke  



Egon Sørensen 
Bowling 1975 – 2004 
(spillede ikke 1987 til 1995) 

 
Jette har fore-
spurgt om jeg vil 
skrive lidt om mit 
bowlingliv, hermed 
denne artikel. 
 
 
 
Familie 

Jeg er 46 år og har spil-
let bowling, som I kan 
se, i en del år. Jeg er 
gift med Helle Sørensen 
og bor i Skanderborg 
(flyttede fra Kbh. 2002). 
Vi har sammen 2 børn 
(Niklas 4 år og Patrik 6 
år) derudover har jeg 2 
store børn på 14 og 20 
år som bor i København.  
 
Bowling 
Jeg startede faktisk ved en tilfældig-
hed, idet nogle af mine klassekamme-
rater spillede Bowling og lokkede mig 
med ud på Bryggen (København), der-
efter var jeg solgt. Jeg startede i 
Sundby (København) som på det tids-
punkt nok havde Danmarks bedste 
hold, idet de netop havde præsteret at 
vinde en sæson uden nederlag, så der 
var virkelig noget at se op til.  
Jeg havde ikke råd til at træne ekstra, 
men da muligheden kom for at blive 
mekaniker i hallen efter skoletid,  
 

sprang jeg til.  
 
Dette betød at jeg kunne spille gratis 
og mit snit tog et gevaldig hop. At 
komme på første holdet i Sundby på 
dette tidspunkt, var ikke nemt (flere 
mestrer og landsholds- spillere) og det 
var først i starte n af firserne, hvor jeg 
begyndte at træne med gruppen lige 
under landsholdet, at resultaterne be-
gyndte at komme. Jeg spillede på det 
tidspunkt vel nok 6 – 7 gange om 
ugen (dag og nat, samt mange stæv-
ner), desuden var der løbetræning 

( godt det ikke er i dag), 
men Ejben Henriksen 
(tidligere landstræner) 
havde en plan med os, 
og ser man på de gutter 
jeg gik sammen med, 
har de fleste været pro-
filer i dansk bowling.  
Mit højdepunkt var nok 
da jeg blev udtaget til 
bruttolandsholdstrup-
pen, men måtte melde 
afbud, idet jeg samtidig 

havde fået et job hvor jeg skulle rejse 
meget og dermed ikke kunne træne. 
Jobbet betyd at jeg holdt en bowling 
pause (fra 1987) på 8 år.   
 
Igennem mine mange år  i bowling har 
jeg fundet ud af at jeg er holdspiller,  
jeg har faktisk aldrig vundet noget in-
dividuelt, mit bedste resultat i et me-
sterskab var en 4 plads i DM i 1995 ef-
ter 8 års pause. 
Jeg har altid være den spiller der lige 
kom i finalen, eller lige manglede få 
kegler.  
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Egons hustru 
blev   

verdensmester 
i All-event   

tilbage i 1992 
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Mit single resultat i julestævnet i Vejle 
2003 (2 plads), samt unionsmester i 
Århus i 2003 er så vidt jeg husker, det 
bedste i nyere tid. Jeg har i de 2 år 
hvor jeg har boet i Jylland, spillet i BK 
Viking i Århus. 
 
Resultater 
Mine største oplevelser er nok at vinde 
det Danske mesterskab i 6-mandshold 
i 1999 (samme år lavede vi 2 danske 
rekorder) samt 2 gange sølv i 6-
mandshold, men også de 5 gange jeg 
har været med til at vinde Landspoka-
len. Desuden har jeg fået en 3 plads i  
DM 2-mandshold, samt diverse KM 
mesterskaber (alle holdspil). Jeg har i 
de sidste 4 år, haft et snit omkring 
200. 
 
Baglandet 
Jeg tror grunden til at jeg stadigvæk 
har lyst til at spille bowling, er nok at 
jeg har baglandet i orden, min kone 
Helle (tidl. Helle Andersen) har prøvet 
alt hvad man kan i bowling (ex Ver-
densmester) og ved, at træning bety-
der meget, samt at en kamp ikke er 
færdig før sidste slag er slået.  
Det betyder utrolig meget at støtten er 
der hjemmefra og når det er muligt, 
kommer familien og hepper. (inkl. de 
to  små terrorister) 
 
Fremtiden 
Jeg er glad for den modtagelse jeg har 
fået i Enghaven (kendte i forvejen 
nogle af spillerne) og har besluttet og-
så at træne hver mandag, idet klub  

ånden betyder meget for mig.  
Jeg vil gøre alt for at komme på klub-
bens bedste hold, idet spillestilen i 1 
Div. (har spillet der  i flere år) simpelt-
hen er så dejlig og den fornemmelse 
altid at være på, (ikke slappe af) er li-
ge mig. 
 
Jeg ved at klubben har rigtig mange 
gode spillere, og at det ikke bliver 
nemt at komme på, men jeg opgiver 
ikke på forhånd og vil yde alt hvad der 
skal til. 
 
Til slut vil jeg håbe, at vi (Enghaven) 
får en god sæson og at resultaterne 
bliver gode på alle hold, samt at vi bli-
ver i 1. div., for det er ikke nemt at 
rykke op til alle de garvede gutter. 
 
Venlig hilsen 
Egon Sørensen 
BK Enghaven 
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Under 4 Øjne 
af Jette Lillebæk 

 
 
 
 
 
 

Klokken er to, en mandag eftermid-
dag, da jeg har inviteret Anna Mar-
grethe til en lille sludder. 
 
Anna Margrethe er gift med Jan, der 
også spiller i klubben. De har 3 børn 
og 3 børnebørn.  
 
Hvor er det egentligt I bor ? 
Vi bor i lejlighed på Søndermarken. 
Er du oprindeligt vejlenser ? 
Nej, jeg kommer fra 
Herning 
Hvor arbejder du ? 
Jeg har ikke noget job i 
øjeblikket. Jeg går og 
venter på at få et flex-
job. Jeg har så meget 
slidgigt i ryggen, at jeg 
ikke kan klare et fuldtidsjob.  
Hvordan kom du  i gang med at 
bowle ? 
Jeg så en annonce i avisen, hvor 
klubben søgte primært damespillere 
og ungdomsspillere.  
Man kunne komme ned i hallen og få 
en gratis prøvetime. Jeg tog min søn 
Brian med, som er ungdomsleder. 
 

Anna Margrethe Jørgensen 

Vi var ikke mange og jeg tror Brian og 
jeg var de eneste der fortsatte i klub-
ben.   
Hvad er din highscore ? 
210, som jeg engang lavede til træ-
ning. 
Har du ambitioner ? 
Ha, Ha, Ha … nej overhovedet ikke. 
Jeg vil bare gerne ud mellem andre 
mennesker.  
Du blev ved sidste generalforsam-
ling valgt til suppleant, har du am-
bitioner i den retning ? 
Ja, jeg vil gerne i bestyrelsen og gøre 
et stykke arbejde, men jeg vil ikke væ-
re seniorleder. 
Har du andre fritidsinteresser ? 
Knipling, frimærker og vores koloniha-
ve i Nr. Vilstrup som vi har haft i næ-
sten 25 år. Derude er jeg kasser i fest-
udvalget. Tidligere var jeg med i en 
walkie-klub, men den uddøde simpelt-

hen i takt med at compu-
teren kom frem. Jeg er 
også med i Vejle Bold-
bolds fanklub og er med 
til næsten  
 alle kampe.  
Der er også noget med 
en vis passion for en 

belgisk sanger ? 
Ja, jeg er vild med Helmut Lotti. Jeg er 
gerne til 1-2 koncerter når han er i 
Danmark, men jeg har også været to 
gange i Belgien, hvor vi bl.a.  besøgte 
en restaurant hvor han har indspillet en 
video og siddet på den samme bænk 
som ham i en park, som også optræder 
i videoen  

Fortsætter næste side  

 Anna  
Margrethe er den 
ældste blandt 14  

søskende 
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Pas på afveje 
af Jette Lillebæk 

 
Telefonen ringe-
de, det var min 
bror, der mang-
lede en kvitte-
ring på en radio 
han havde fået  
i fødselsdagsga-

ve en måned tidligere. 
 
Jeg tænkte lidt og sagde ”jeg 
ved sørme ikke om jeg stadig har 
den, men jeg vil da kikke efter 
den ” 
 
Jeg synes bestemt jeg havde set 
den kvittering for nylig. Havde 
jeg mon fået den smidt ud.  
Vi har en temmelig stor papirkurv 
på vores kontor. Den var selvføl-
gelig lige blevet tømt ud i vores 
store blå papircontainer.  
 

Vejret var godt, så jeg gik i gang 
med at sortere den næsten fyldte  
container. På et tidspunkt kan jeg 
ikke nå længere, hvorefter jeg får  
Karsten til at overtage eftersøgnin-
gen.  Jeg går i gang med noget an-
det, da han pludseligt kalder ”Har 
du fået nyt pas ? ( Han vidste ud-
mærket at det havde jeg ikke ). 
”Nej, hvorfor ? ” og der stod han og 
viftede med mit pas.  
 
Jeg havde simpelthen fået pakket 
lidt for hurtigt ud efter min fantast i-
ske tur til Ukraine. Puh ha … 
Her i september  rejser vi til Rhodos 
og jeg kender mig selv godt nok til 
at passet vil jeg først finde frem af-
tenen før afrejse. Det ville ikke have 
været særligt sjovt.  
Kvitteringen til min bror fandt jeg 
dagen efter bagerst i min pung.  
Tænk hvis han radio havde været i 
orden.   
 
 

 

Er du med i hans fanklub ?  
Nej, han har ikke nogen fanklub. Det vil hans agent ikke have. Han har 
dog sin egen hjemmeside som vi kan gå ind på. Jeg kender så en anden 
her i Vejle, der også er en stor fan. Hun er primus motor når vi laver fæl-
les koncertturer eller tager til Belgien.    
Hvad er din livret ? 
Som mange børn kan jeg godt lide boller i karry med løse ris.  
Hvad har været jeres bedste ferie ? 
Det er svært … Jo vi har haft nogle fantastiske ferier i Blokhus, hvor vi 
har lejet en lejlighed gennem vores bolig -forening.  
Jeg har vist ikke flere spørgsmål. Vi ses måske i aften.  



Her kunne der være 
plads til din historie 
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God start 
af Jette Lillebæk 
 
Et par af klubbens spillere har ikke helt glemt at bowle i sommerens løb.  
Henning Salling er i indeværende sæson spiller på mix. A. Han fik væltet 
ikke mindre end  862 kegler i første kamp d. 22. August.  
Et snit på 215,50. 
 
Roald Kristensen der i øjeblikket spiller på Herre 4, kunne bestemt også. 
Det blev nemlig også til over 200 i snit.  
 
Mange har undres sig over at Tommy Theis ikke spiller for vores kom-
mende divisionshold.   
Holdet spiller deres første kampe i weekenden 11-12 september i Løv-
vang ved Ålborg.  
 
Forklaringen er ganske enkel, at Tommy har planlagt en ferie og derfor 
har hjulpet 3. divisions holdet i stedet.  

Af Jette Lillebæk 

Min Bedste Opskrift 

Lækre muffins 
på en halv time. 

Makronmuffins 
 

3 æg  
200 g sukker 
125 g smeltet margarine ( gerne flydende margarine )  
125 g mel 
150 letknuste makroner 

 
Smelt margarinen og afkøl det lidt. Pisk æg og sukker 
let og skummende. Rør det smeltede margarine i sam-
men med melet og de letknuste makroner og rør det 
hurtigt sammen.  Fordel dejen i ca. 20 papirforme og stil 
dem på en bradepande.  
Bag de små kager gyldne og sprøde ved 200 grader i 
12-15 min. Afkøl dem på risten.  
 
Tips! Makroner kan erstattes med 4 spsk. kakao og du 
får nogle lækre chokolademuffins.  

9 


