
De nye snit pr. 30. Juni 2004 udarbejdet af Jette Lillebæk 
 Navn Gl. 

Snit 
Nyt Snit    

24 Henrik Villadsen* 163 181 ? B 

25 Martin Bruhn 190 177 ? B 

26 Kenneth Kristian.* - 177  B 

27 Ove Jørgensen 174 176 ? B 

28 Brian Jørgensen 173 176 ? C 

29 Jens Langkjær 162 175 ? C 

30 Kjeld Nielsen 168 174 ? C 

31 Kasper Laursen 169 172 ? C 

32 John Krogh 176 171 ? C 

33 Harry Flint 166 170 ? C 

34 Leif Laursen 176 170 ? C 

35 Ingvard Olesen 171 169 ? C 

36 Jes Jørgensen 168 168 ?  C 

37 Henning Nielsen 165 166 ? C 

38 Erik Hansen 167 165 ? C 

39 Ernst Guldbrand* 164 165 ? C 

40 Torben Slot 146 164 ? C 

41 Eric Berg - 164   

42 Curt Kristensen 166 163 ? C 

43 John Friis 168 162 ? C 

44 Niller 158 162 ? C 

45 Mogens Andersen* - 161   

46 Poul Nielsen 176 160 ? C 

 Navn Gl. 
Snit 

Nyt Snit    

1 Martin Bøgehave 202 211 ? Elite 

2 Tommy Theis 203 208 ? Elite 

3 Brett Bendtsen 203 201 ? Elite 

4 Claus Johansen 212 199 ? Elite 

5 Michael Sørensen 201 198 ? Elite 

6 Egon Sørensen 199 197 ? Elite 

7 Claus Rasmussen 189 196 ? Elite 

8 Jimmie Østergaard 197 195 ? Elite 

9 Rene Andersen 195 195 ?  Elite 

10 Thomas Alrø 197 195 ? Elite 

11 Tommy Larsen 207 193 ? A 

12 Bao Thienvu 180 193 ? A 

13 Karsten Pedersen 190 192 ? A 

14 Mickey Lauersen 186 192 ? A 

15 Christian Dalgaard 177 190 ? A 

16 Torben Mathiasen 190 190 ?  A 

17 Lars Andersen 184 190 ? A 

18 Hans Søgaard 188 188 ?  A 

19 Karsten Lillebæk 179 186 ? A 

20 Kurt Agerbæk 172 186 ? A 

21 Thyge Petersen 181 186 ? A 

22 Henning Salling 196 182 ? B 

23 Roald Kristensen 185 181 ? B 

 Navn Gl. 
Snit 

Nyt Snit    

47 Leif Frederiksen 161 158 ? D 

48 Peter F. Larsen 162 158 ? D 

49 Walther Nielsen 154 156 ? D 

50 Frede Jensen 150 154 ? D 

51 Poul Kaltoft 149 153 ? D 

52 Thomas Rønnpage 137 141 ? D 

10 
11 

Spillere markeret med en * har i foråret 
fået noteret mindre end 16 serier.  
 

Martin Bøgehave er tilbage på bow-
linglandsholdet og ligger nr. 2 på den sidste 
nye snitliste over danske herrespillere med 
et snit på 211. 
 
Martin Bøgehave blev nr. 3 i kampen om 
at stille op for Danmark  til World Cup, der 
afvikles i Singapore i december. 
 
Tommy Theis ligger nummer 11 på 
samme liste med et snit på 208. 

Snit lister på vores damer på de følgende 
sider. 
Ungdom side 14 
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 Navn Gl. 
Snit  

Nyt Snit    

1 Henny Olsen 167 178 ? A 

2 Pia Guldbrand 173 173 ?  B 

3 Ruth Andersen 165 167 ? B 

4 Helle Find 159 164 ? B 

5 Inger Mikkelsen 159 162 ? B 

6 Gitta Laursen 164 154 ? C 

7 Inge B. Nielsen 152 153 ? C 

8 Jette Lillebæk 146 153 ? C 

9 Tove Blirup 161 153 ? C 

10 Kirsten Jensen 157 151 ? C 

11 Linda Hansen 149 151 ? C 

12 Kirsten Nielsen 157 150 ? C 

13 Hertha Rasmussen 138 148 ? C 

14 Hanna Frederiksen 153 144 ? D 

De nye snit pr. 30. Juni 

Henny Olsen topper damelisten. På landslisten over A-spillere 
for damer ligger Henny nr. 59. 
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 Navn Gl. 
Snit 

Nyt Snit    

15 Ghita Lorentsen 149 144 ? D 

16 Inge Jørgensen 153 144 ? D 

17 Lone Lorentsen 142 142 ?  D 

18 Anna M. Jørgensen 144 140 ? D 

19 Karin Friis 138 139 ? D 

20 Pia Hallundbæk 142 138 ? D 

21 Majbritt Andersen * - 136  D 

22 Jonna  Else Nielsen 136 135 ? D 

23 Eva Rasmussen * 118 132 ? D 

24 Vibeke Jørgensen 136 131 ? D 

25 Jette Langkjær  122 128 ? D 

26 Lone Hansen * 130 124 ? D 

27 Berit Andersen * - 122  D 

28 Hanne Sørensen * - 120  D 

Damer 

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

Nyt Snit    

1 Torben Prüsse 121 141 ? D 

2 Anders Jespersen 90 121 ? D 

3 Rasmus Knudsen - 120 ny D 

      

1 Katja Hallundbæk * 147 146 ? C 

2 Sascha Maria Boysen - 116 ny D 

3 Jeanette Krogholm - 97 ny D 

Ynglinge 

 Navn Gl. 
Snit  

Nyt Snit    

1 Kristian Isaksen 165 165 ?  A 

2 Patrick Sørensen 150 149 ? C 

3 Casper Vilhelmsen 113 113 ?  D 

4 Kasper Krogholm 89 80 ? D 

      

1 Camilla Guldbrand 135 135 ?  D 

Ungdom 

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

De nye snit pr. 30. Juni 2004  udarbejdet af Jette Lillebæk 
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Hørt over kugle-returen. 
af Jette Lillebæk 
 
Karsten Lillebæk har igen m i-
stet sin biltelefon. Denne gang hav-
de han lagt den på taget af sin bil 
og kørt. 
 
Kjeld Nielsen er netop vendt 
hjem fra Tyrkiet for 2. gang i år.  
Det var 12. eller 13. gang turen gik 
til Tyrkiske. 
 
Kasper Laursen fik som be-
kendt fik sin eksamen før sommer-
ferien.  Her efter ferien står den på 
PC-kørekort og psykologi på højt n i-
veau på VUC.  
 
Joan Kristensen er endelig   
tilbage efter meget lang skadespau-
se. Hun spillede sidste gang  d. 15. 
marts - sidste år.  
 
Lone Lorentsen har netop fej-
ret sin 40 års fødselsdag. Der blev 
festet med familie og venner i ha-
ven. 
 
Tommy Larsen har givet afkald 
på  landsholdet. Det blev simpelt-
hen for dyrt.  
 
Martin Bruhn er netop i disse 
måneder inde som soldat. Han lig-
ger i Skive.  Det forhindrer ham 
dog ikke i at spille kampe for klub-
ben i weekenden.  

Kirsten Jensen er netop vendt 
hjem efter 14 dage i Norge, hvor 
hun hendes mand har været oppe at 
fiske. 
I øvrigt skal hun snart være farmor 
igen.   
 
Henning Nielsen har netop haft 
14 dages ferie, der primært skulle 
bruges til at lægges fliser og renses 
tagrender.  Sidstnævnte opgave gik 
ikke så godt. Henning faldt ned og 
slog sig så voldsomt at han ikke en-
gang kunne sidde ned.  
 
Brett Bendtsen har deltaget i et 
9-pin stævne i Horsens. Det gav 
3000,00 kr. til en ny kugle til sin kæ-
reste Vibeke Bøgetoft.  
 
Jens Langkjær er ikke kampklar 
i øjeblikket. Han går og drøjer med 
en 
diskoskollaps. 
 
Erik Hansen har netop været på 
en kanon ferie til Isla Margarita. 
Rejsetiden var noget lang, så næste 
de skal af sted vil de foretrække  en 
mere direkte linie.  
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Holland tur/retur... 
Af Jimmie Østergaard 
 
En del af klubbens potentielle  
1. holdets spillere har været 
et smut i Holland hvor der 
har været afviklet Dutch 
Brunswick Open.  
 
Det hele begyndte sent en torsdag aften ved 
midnat tid hvor Thomas Alrø, Michael Sørensen, 
Brett Bendtsen, Tommy Larsen, Egon Sørensen, 
Christian Dalgaard og Jimmie Østergaard trop-
pede op på Kolding Banegård sammen med en 
del andre.  
 
Vi blev afhentet ved 00.30 tiden af bussen som 
selvfølgelig havde timet det således at netop da 
den 
trillede ind på banegården begyndte det at reg-
ne voldsomt. Mere eller mindre våde, nok mere, 
fik vi 
smidt bagage og kugler ind i bussen og fandt en 
plads.  
Egon havde været så smart at tage kort med så 
natten blevet fordrevet med kort spil og en en-
kelt øl... eller to, måske tre.  
Efter at have kørt hele natten ankom vi til hallen 
hvor vi skulle smide udstyr og kugler af inden vi 
kørte til hotellet hvor morgenmaden ventede. 
Vores guide og arrangør Gert Nielsen, BK Sisu, 
havde fortalte os at der cirka var et kvarters 
kørsel til hotellet, så da vi parkerede bussen for-
an hotellet en time senere var vi naturligvis godt 
trætte og sultne.  
 
Klokken var nu ved at være middagstid og alle 
gik på deres værelse og sov eller slappede af 
indtil kl. 16.00 hvor vi kunne komme i hallen og 
se det start der skulle starte kl. 17.00.  

Der var 5-6 dansker der 
skulle spille men vi havde 
været så kloge at sørge 
for at vi først skulle spille 
lørdag, således vi kunne få 
sovet ordentligt ud inden 
det gik løs.  
 
Da vi kom ud i hallen og 
fik set de baner vi skulle 
spille herskede der en let-
tere positiv stemning over 
banerne men dog også en 
anerkendelse af at det ab-
solut ikke så let ud.  
Der skulle spilles 2x6 seri-
er på 2 forskellige oliering 
og specielt den tørre del af 
banerne så meget tør ud.  
 
Resten af aftenen gik med 
lidt kortspil, hygge og el-
lers gik folk tidligt i seng 
for at være klar til den 
næste dag hvor der skulle 
væltes nogle kegler. 
 
Alle mand nåede bussen 
lørdag morgen kl. 9 og ef-
ter at 
have trukket banefordeling 
fandt vi ud af at vi alle 
skulle starte på den korte 
oliering.  
 
Så skulle vi til opvarmnin-
gen og det var her at det 
gik op for de fleste, hvor 
tørt det egentligt var... 
måske tørt ikke er det  

Jimmie Østergaard 
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rigtigt ord, for olie var der nok af, men 
den lå bare ikke ret langt ned på banen 
hvilket resulterede i kuglerne løb tør for 
energi på ved ned af banen og det var 
der nogen der taklede bedre end an-
dre...  
 

Blandt dem der taklede det godt var 
både Egon 
og Michael der kunne gå fra banerne 
med resultater tæt 
på par. Tommy fulgte tæt efter og re-
sultaterne fra de 
sidste er det nok bedst at forbigå i stil-
hed... Dog 
havde vi alle håbet i behold.  
I mellem de 2x6 serier var der så én 
times frokost som var med i stævnepri-
sen 
De sidste 6 serier blev spillet på en 
længere oliering og dette føltes langt 
bedre at spille 
på, dog syntes keglerne at være lige 
svære at vælte. 
Var der noget de ikke ville... så var det 
ned at ligge.  
 
Dette resulterede i at Egon manglede 1 
sølle pin i at gå direkte i finalen... øv, 
øv, øv. Resten af 
spillerne var et 
stykke væk fra fi-
nalen. MEN nu er 
det jo sådan at i 
disse stævner er 
der også noget der 
hedder Desperado 
Start. Den bliver 
afholdt lige efter 
den sidste ordinæ-
re start er slut og består af 1 og de 
Højeste 6 resultater går direkte i final- 

len, og Egon slog til og lavede en god 
serie og gik med til finalen, det sam-
men gjorde Michael og Brett. Så plud-
selig havde Enghaven 3 spillere med i 
finalen til den næste dag... det var jo 
dejligt. 
 

Lørdag aften gik mest med hygge og 
så med at spille kort. Og jeg vil gerne 
her bringe en særlig tak til Michael for 
hans store indsats i kort-spillet. Da jeg 
nu ikke spillede særligt godt bowling 
betød det, at jeg tabte 9 store fadøl på 
min dårlige præstation, men 
fik alligevel det hele til at gå lige op, da 
Michael blev fredagens og lørdagens 
taber i kortspillet...  
Søndag morgen oprandt og vores spil-
lere kunne ikke rigtigt finde de gode 
takter frem og det blev desværre en 
hurtig exit til dem. Efter at de sidste 
spiller fra vores bus gik ud var der kun 
en tilbage... Britt Brøndsted.  
 

Så der sad vi så alle 40 mand fra bus-
sen og 
ventede ca. 5 timer på at hun skulle 
blive færdig, men som så mange gange 
før så spillede hun rigtigt godt og blev 
samlet nr. 4.  
Det betød så desværre også at vi 
først satte kursen hjem ved 20-tiden. Vi 
havde måske håbet at vi kunne være 
hjemme ved 01.00-02.00 tiden men 
ankom først tilbage på Kolding Bane-
gård ved 05.30 
tiden. Vi havde alt i alt en rigtigt god 
tur med masser af bowling og hygge. 
Jeg er sikker på at klubbens spillere har 
lært en masse af denne tur om hvad 
man skal gøre og ikke skal gøre under 
disse specifikke baneforhold.   
 

 



Ikke så godt 
- Du ser så bekymret ud, 
sagde Hans til sin ven. 
- Ja - min kæreste er blevet 
sparket i maven, fortalte 
John. 
- det var dog forfærdeligt. 
Ja - især fordi, det var 
 indefra. 

Doktor  Petersen  
kikkede lidt på sin  
patient og så sagde 
han  
- De bli´r nødt til at 
holde op med drik-
ke spiritus, Nielsen. 
Deres sidste blod-
prøve fordampede, 
før jeg kunne nå at  
undersøge den! 
 

Manden og konen stod på perronen og vinke-
de farvel til en dame: 
- pyh ha, sagde manden. Endelig rejste din 
mor. Nu har hun osse boet hos os i fem år.  
- Min mor? sagde konen. - Jeg troede det var 
din !!!!! 

De stod og sludrede , og så sagde den ene: 
- jeg holder mere af violin end af klaver. 
- Det er gør jeg bestemt også 
- Nåh, spiller du ? 
Nej, jeg er flyttemand. 
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Lidt til s
milehullet  

 
 
 
Som det fremgår andetsteds i bladet, mangler vi dommere til 
turneringskampene. Dommergerningen er ikke den vanskeligste 
opgave, men det kræver alligevel, at man kender reglerne. 
 

Hvad betyder f.eks. en død kugle, og hvornår skal en kugle er-
klæres død? 
Hvornår kan en kamp udsættes? 
Må man lave om på rækkefølgen af spillere på et hold? 
Kan man slå rekorder, hvis overtrådt ikke virker? 
Kan kuglen overtræde? 
Hvornår skal en spiller tildeles en advarsel, og hvordan skal den 
indberettes? 
 

Jo der er mange spørgsmål, der skal tages stilling til som dom-
mer.  
 

For at vi kan opfylde forpligtelsen til at stille dommere til rådig-
hed, afholdes et dommerkursus for de af klubbens medlemmer, 
som vil hjælpe med den gerning. Det kan oplyses, at klubben 
betaler 80 kr. pr. kamp, så der er råd til en kop kaffe og lidt at 
spise. 
 
Kurset afvikles: 
 

mandag den 27. september kl. ca. 19.15.  
 

Lokalet bliver enten i hallen eller i et lokale i nærheden af bow-
linghallen. Et dommerkursus tager ca. 2 timer, lidt afhængig af, 
hvor mange anekdoter underviseren skal fortælle. 
 
Underviser i region 4 er Henning Salling 
 
Interesserede kan tilmelde sig på opslaget i klubskabet. Klubben 
vil sørge for lidt drikkeligt og en ostemad. 
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