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

Snit 
Nyt Snit    

24 Karsten Lillebæk 186 178 ? B 

25 Harry Flint 170 177 ? B 

26 Jens Langkjær 175 177 ? B 

27 Kasper Laursen 172 176 ? B 

28 Kurt Agerbæk 186 174 ? C 

29 Curt Kristensen 163 174 ? C 

30 Henrik Villadsen* 181 171 ? C 

31 Niller 162 170 ? C 

32 Jes Jørgensen 168 169 ? C 

33 Kjeld Nielsen 174 168 ? C 

34 Erik Hansen 165 166 ? C 

35 Brian Jørgensen 176 164 ? C 

36 Ingvard Olesen * 169 164 ? C 

37 Leif Laursen 170 162 ? C 

38 Poul Kaltoft 153 161 ? C 

39 Eric Berg 164 160 ? C 

40 Per Frandsen -  160 - C 

41 Peter F. Larsen 158 159 ? D 

42 John Friis * 162 157 ? D 

43 Leif Frederiksen 158 155 ? D 

44 Mogens Andersen* 161 154 ? D 

45 Poul Nielsen 160 152 ? D 

46 Henning Nielsen 166 149 ? D 

 Navn Gl. 
Snit 

Nyt Snit    

1 Martin Bøgehave 211 209 ? Elite 

2 Tommy Theis 208 202 ? Elite 

3 Claus Johansen 199 198 ? Elite 

4 Rene Andersen 195 197 ? Elite 

5 Tommy Larsen 193 197 ? Elite 

6 Christian Dalgaard 190 196 ? Elite 

7 Egon Sørensen 197 194 ? A 

8 Karsten Pedersen 192 193 ? A 

9 Michael Sørensen 198 192 ? A 

10 Jimmie Østergaard 195 191 ? A 

11 Bao Thienvu 193 191 ? A 

12 Lars Andersen 190 190 ?  A 

13 Claus Rasmussen 196 189 ? A 

14 Thomas Alrø 195 186 ? A 

15 Roald Kristensen 181 186 ? A 

16 Mickey Lauersen 192 186 ? A 

17 Henning Salling 182 185 ? A 

18 Torben Mathiasen 190 184 ? B 

19 Ernst Guldbrand* 165 182 ? B 

20 Ove Jørgensen 176 180 ? B 

21 Martin Bruhn 177 179 ? B 

22 Kenneth Kristian. 177 178 ? B 

23 Hans Søgaard 188 178 ? B 

 Navn Gl. 
Snit 

Nyt Snit    

47 Torben Slot 164 148 ? D 

48 Walther Nielsen 156 147 ? D 

49 Frede Jensen 154 146 ? D 

50 Thomas Rønnpage 141 141 ? D 

51 Morten Pilgaard - 123 - D 

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

For et halvt år siden havde vi 10 Herrer 
med  Elitelicens. Nu har vi ”kun” seks.  

Den herrespiller der er gået 
mest tilbage det sidste halve 
års tid er Henning Nielsen. 
Han er dykket fra 166 til 149.  
” Det skyldes simpelthen at 
jeg har fået en ny sparekugle. 
Jeg er på vej op igen, da jeg 
er blevet god til at samle op. 

Højdespringeren blandt her-
rerne er Curt Kristensen, der 
er gået frem fra 163 til 174. 
”Jeg kender ikke helt grunden 
til det, men det er da dejligt, 
måske det er det gode sam-
mehold på mit hold”  

Ovenstående er baseret på spillere der har 
mere end 16 serie i bagagen  
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 Navn Gl. 
Snit  

Nyt Snit    

1 Henny Olsen 178 168 ? B 

2 Pia Guldbrand 173 167 ? B 

3 Inge B. Nielsen 153 159 ? C 

4 Ruth Andersen 167 157 ? C 

5 Gitta Laursen 154 156 ? C 

6 Jette Lillebæk 153 156 ? C 

7 Inger Mikkelsen 162 154 ? C 

8 Helle Find 164 150 ? C 

9 Karin Friis 139 150 ? C 

10 Helle Find 164 150 ? C 

11 Ghita Lorentsen* 144 150 ? C 

12 Inge Jørgensen 144 149 ? C 

13 Tove Blirup 153 147 ? C 

14 Linda Hansen 151 147 ? C 

Nye snit pr. 30. November - Damer 

Kirsten Jensen har ikke haft det 
bedste efterår og er gået tilbage fra 
151 til 140. 
” Jeg har ingen forklaring. Jeg går 
altid op om foråret og ned om efter-
året.” fortæller Kirsten 
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 Navn Gl. 
Snit 

Nyt Snit    

15 Kirsten Nielsen *  150 146 ? C 

16 Kirsten Jessen * - 146  C 

17 Jonna  Else Nielsen 135 145 ? C 

18 Hanna Frederiksen* 144 141 ? D 

19 Jette Langkjær  128 140 ? D 

20 Kirsten Jensen 151 140 ? D 

21 Lone Lorentsen 142 139 ? D 

22 Joan Kristensen - 139  D 

23 Pia Hallundbæk 138 136 ? D 

24 Vibeke Jørgensen 131 127 ? D 

25 Anna M. Jørgensen*  140 122 ? D 

26 Hanne Sørensen*  120 120 ?  D 

27 Berit Andersen*  122 115 ? D 

28 Lone Hansen*  124 108 ? D 

Jette Langkjær har haft et meget flot 
efterår og er gået frem fra 128 til 140. 
Jette fortæller ”Henning har givet mig 
nogle gode råd. F.eks er tempoet sat 
ned og jeg får min arm godt tilbage, så 
jeg får mere fart på kuglen og endeligt 
har jeg trænet meget på netop de ting 
der skulle forbedres.  
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 Navn Gl. 
Snit  

Nyt Snit    

1 Patrick Sørensen 149 155 ? C 

2 Torben Prüsse 141 146 ? C 

3 Rasmus Knudsen 120 129 ? D 

4 Casper Vilhelmsen 113 125 ? D 

      

1 Katja Hallundbæk  146 141 ? D 

Ynglinge 

     Navn Gl. 
Snit  

Nyt Snit    

1 Kasper Krogholm 80 109 ? D 

        

1 Camilla Guldbrand 135 147 ? C 

Ungdom 

De nye snit pr. 30. november 2004 
udarbejdet af Jette Lillebæk 

Camilla Guldbrand har haft et 
flot efterår. Er gået frem fra 
135 til 147.  

Nyt fra bestyrelsen 
af Henning Salling 
 
Træner 
Martin Bøgehave og Thomas Alrø har fremsendt et forslag til træner 
i klubben. De foreslår Trine Kristensen fra Århus, som efter Martins 
udsagn er en yderst kompetent træner og en god formidler. 
 
Bestyrelsen har drøftet deres oplæg og tager kontakt til Trine om 
betingelserne. Bestyrelsen lægger op til, at alle skal kunne melde 
sig til træning en gang månedligt. Træneren kan have 8 mand pr. 
hold, og vi er indstillet på at yde tilskud til flere hold. 
 
Det er en forudsætning for deltagelse, at man vil yde en seriøs 
træning og yde en særlig  træningsindsats for at dygtiggøre sig 
(mere end en gang om ugen). Træningen vil blive tilrettelagt på en 
anden dag end mandag og der vil være afsat 2 timer pr. træ-
ningspas. 
 
Der vil være en egenbetaling pr. aften, og man binder sig på for-
hånd til en bestemt periode. 
 
Når vi har fået drøftet betingelserne med Trine, og hvor mange hold 
hun er interesseret i at træne, bliver der lavet et opslag.  
 
Kørsel til kampe 
Bestyrelsen har drøftet antallet af biler til kampe og besluttet, at der 
kan ydes tilskud til max. to biler pr. 6 mandshold. Til 4 mandshold 
kan der under forudsætning af, at der på holdet er 5 mand (inkl. 
reserve), ydes tilskud til to biler, når kørslen fra Vejle er over 50 km 
til den anden hal. 
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Afbud til kampe. 
af Rene Andersen, seniorleder  

 
Kan det være rigtigt, at jeg (seniorlederen) 
stort set hver eneste gang jeg stiller hold 
skal bruge timer på at ringe til nye spillere 
eller flytte rundt på spillere der var sat til at 
spille på et hold for at kunne stille hold p.g.
a. afbud.  
 
Før sæson starten blev alle spurgt om de 
ville spille på hold, de som svarede ja, har 

direkte sagt ja til at spille ca. 18 gange i sæsonen,  
ikke kun ca. 60 % af gangene, d.v.s. når man melder afbud (gør 
det i god tid) skal man regne med at spille på et andet hold end det 
man plejer.  
 
Hvis man ikke ønsker at hjælpe klubben på andre hold end det man 
normalt spiller på, bedes det meddelt inden vi melder hold til 
(konsekvens færre hold tilmeldt). 
 
Selvfølgelig kan der være kampe i løbet af en sæson man ikke kan 
spille af den ene eller anden grund. Men meld afbud så tidligt som 
muligt, da jeg så har mulighed for at få flyttet kampen. Dette skal 
ikke forstås sådan, at jeg bare flytter kampe p.g.
a. et afbud, da det koster klubben penge hver 
gang en kamp skal flyttes. 
 
Vejrlig. 
 
Hvis man skal spille kamp og vejret er så dårligt, 
at man kan formode at kampen kan/vil blive af-
lyst, så tjek JBWU hjemmeside og/eller ring til 
den hal I skal spille i. 

 

Administration af bingovagter. 
 
Administrationen overdrages til Jonna og Henning Nielsen – 
tlf. 75868027  
 
Reglerne gælder fra sæsonen 2005/06: 
 
Der er p.t. 82 medlemmer med seniorlicens, heraf er ca. 70 tilmeldt 
ordningen. Dette svarer til, at hver person skal tage 1½ - 2 vagter 
pr. sæson. 
 
Senest 1/9 skal hvert medlem have skrevet sig på til mindst 1½ 
vagt – hvorefter overskydende vagter vil blive fordelt. 
 
Såfremt et medlem ikke skriver sig på senest 1/9 vil pgl. ikke være 
berettiget til tilskud før medlemmet har skrevet sig på kalenderen og 
meddelt Henning el Jonna at nu er medlemmet skrevet på til vagt. 
 
Udebliver et medlem fra en vagt uden afbud tildeles pgl. et ekstra 
kontingent til klubben på kr. 500,-. Medlemmet kan som hovedregel 
ikke spille kampe igen før kontingentet er betalt. 
 
Afbud skal meddeles så tidligt som muligt. 
 
Det er tilladt at sælge sine vagter, men det er fortsat den, der står 
på kalenderen, der har ansvaret for at der møder en op til bingovag-
ten. 
 
Der gives besked til Henning/Jonna fra Bingohallen når en person ik-
ke møder op. 
 
Er der personer, der er interesseret i at tage ekstra vagter ved f.eks. 
sygdom, ulovlig udeblivelse el.lign. vil vi meget gerne høre fra jer. 
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Julestævnet 2004 
af Jette Lillebæk 
 

Der blev solgt 793 starter. 
 

119 starter blev taget af 42 for-
skellige Enghaven spillere. 
Martin Bruhn og Martin Bøgeha-
ve tog hver 8 starter. 
 

Vinder af 1. Præmie og 7000 kr. 
blev Rene S. Clausen,  
Trekanten med 900 kegler. 
 

Bedste Enghaven-spiller blev 
Martin Bøgehave med en 5. 
plads. Det gav dog ingen ge-
vinst. Han lavede 864 kegler. 

Følgende fra Enghaven fik place-
ring med gevinst :   

VEDR BINGOVAGT 
ADM. 
af Henning og Jonna Nielsen 
 
SÅ ER VI IGANG.... 
 
Som I allerede ved har vi pr. 01.
januar valgt at adm. bingovagter 
og tilskud. 
 
Vi er godt i gang og der bliver 
skrevet på kalenderen, og vagter-
ne tages. Og det er FINT. 
 
OK der er stadigvæk mange der 
mangler at få sig skrevet på... 
Og vi kan kun sige SE NU AT FÅ 
DET GJORT. Hvis det ikke er i or-
den inden 01.03 falder hamme-
ren, altså intet tilskud. 
 
Har I brug for at købe jer fri, så 
sig til, så finder vi ud af det. 
 
I skrivende stund har vi ikke styr 
på, hvem der mangler at tage 
vagter fra efteråret, men der er 
godt gang i afkrydsning omkring 
forår. 
Så snart vi får listen fra Henning 
Salling, hører I fra os. 
 
 
 

Nr. 15 Martin Bøgehave 1000 Kr.  

Nr. 259 Egon Sørensen Gavekort  
200 kr. 

Nr. 475 Poul Kaltoft 1 fl. vin 

Nr. 500 Brian Jørgensen 1000 Kr. 

Nr. 525 Ingvard Olesen 1 fl. vin 
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Med 847 kegler 
placerede Per 
Frandsen sig 
på en flot 8. 
plads. 
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Hvad går jeg og laver …. 
af Kasper Laursen 
 
Jeg er blevet ansat som frivillig medar-
bejder hos Frivillig Center. Vejle (over 
for det store posthus), som opererer 
med selvhjælpsgrupper for børn, un-
ge, voksne og med div. problemer, 
samt lektiehjælp, frivillig samfundsar-
bejde, netcafeer og chatrooms.  
 
Jeg ville gerne være igangsætter for 
en selvhjælpsgruppe, og da de godt 
kunne trænge til noget ungt blod, kom  
jeg ind lige med det samme. 
 
Så nu er jeg igangsætterføl, hvilket det kaldes det første 2 gange, 
du er med. Man er altid to igangsættere, så man kan diskutere 
gruppens udvikling med hinanden.  
Jeg bliver igangsætter for en gruppe, der hedder pu for unge 
(personlig udvikling), som er for 18 - ca. 24 årige, der godt kunne 
trænge til at læsse lidt af på andre og bruge en skub fremad. 
 
Jeg har valgt netop denne gruppe, da det er der, jeg ville gøre 
mest gavn og ikke i en gruppe for ægteskabelige problemer for 
par i 40 erne eller noget med akut krisehjælp.  
 
Jeg glæder mig utroligt meget til at komme i gang med opgaven 
og håber, jeg vil kunne give de unge, hvad de har brug for. Jeg 
starter først i det nye år, når vi har fået stablet en gruppe på 5-8 
mennesker på benene efter annoncering i dagspressen. Det vir-
ker næsten altid  på denne måde. 
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Arbejdernes Landsbank støtter bowlingsporten i Vejle   
Arbejdernes Landsbank i Vejle har en fond, som støtter fri-
tidsaktiviteter og andre almennyttige formål i Vejle -området, 
og man har nu besluttet at støtte et projekt til udvikling og 
styrkelse af bowlingsporten i Vejle. 
På billedet overrækker bankens nye filialdirektør Lars 
Thøstesen checken på 3.000 kr. til Inge B. Nielsen, der er 
kasserer i Enghavens Bowlingklub. 

Licensrestance 
Har du husket at betale  

Licens ??? 
 

Kassereren 
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Hørt på kontoret 
I stedet for at e-maile 
til Deres venner i ar-
bejdstiden, vil jeg fore-
slå, at De begynder at 
søge på forskellige si-
der med arbejdsanvis-
ninger.  

- stressede danskere 
er pudsige. Når de har 
travlt på jobbet sidder 
de ned hele dagen.  
Når de tager arbejdet 
med hjem, sidder de 
oppe hele natten. 

En buschauffør på Lolland hav-
de fået en hidsig bilist bag sig, 
som ville forbi på de små snoe-
de veje. Da han endelig racede 
udenom, kom han for hurtigt 
ind i sidste sving før Maribo og 
røg i grøften.  
Da buschaufføren kom forbi, 
standsede han og sagde til 
manden, der stod og talte i 
mobiltelefon. 
- Var det virkelig nødvendigt at 
overhale, når du ikke skulle 
længere.  

Lidt til smilehullet 

Jeg henter lige et par små-
ting ...Smid din tegnebog  
herned. 

Du er for flot med dine drikke-
penge, er du ! 
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Påskestævner 2005 
 

Odense : 
BK City Bowling arrangerer for 10. år i træk 9 tap No-Tap.  
Alle påskens dage.  Samlet præmiesum 60.000 kr. 
1. præmie 7000 kr. Ekstra præmier hver dag, på 1000, 500  
og 200 kr.  
 
Odense : 
BK Smut, Odense Bowling Hal.  
300 nedrykket med handicap 
Fra langfredag til 2. påskedag  
Ekstra præmier til C/D spillere. 
Også for firmabowlere. 
Samlet præmiesum 40.000 kr. 
1. præmie 8000 kr.  
 

Ålborg : 
BK Cimber, Løvvangshallen, Nørresundby 
Påskestævne, der spilles d. 12/3, 19/3, 24/3 samt 25/3. 
Samlet præmiesum  min. 40.000 kr. Der spilles 6 serier. 
20 går til finalerunden. 
Én række hvor der gives handicap ud fra 75 % af 200 
1. Præmie 4500 kr. + 2 kugler á 2500 kr.  
Præmie til hver 10. deltager 
 
Se mere information i hallen eller på Jbwu´s  hjemmeside 

Herning : 
BK FIGHT, Herning Bowling Hal 
Alle påskens dage. 6 serier. Rækkeinddelt.  
Hovedpræmie for herrer : 5000 kr. .  
For damer : 4000 kr.  
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Træning med kampolie 
 

Det er nu muligt at træne med kampolie ved mandagens træning. 
Tilbudet gælder primært de spillere der har kamp den følgende 
weekend. Der vil være kampolie på banerne 7-10 lagt på til start 
klokken 17.00. 

Nyt fra Ungdom 
af Brian Jørgensen 
 

2. holdet i ungdom var en tur i Vojens for at 
spille. 
Dette var dog i første omgang tæt på at blive 
aflyst da unionen valget at flytte kampen en 
dag frem og det medførte problemer med at 
skaffe spillere til holdet. 
Men det lykkedes heldigvis.  
De 3 unge spillede fantastisk, hvilket også medførte 2 personlige 
rekorder  
Casper Vilhelmsen lavede i første omgang 226 men forbedrede 
den senere til 231  
Kasper Krogholm lavede 181 som også er ny personlig rekord 
Og med Camilla Guldbrand som spillede stabilt, væltede holdet i 
alt 3142 kegler som også er ny hold rekord. 
Så der venter en sodavand til dem for den flotte præstation  
Det blev til 12 ud af 14 mulige point denne dag.  
 

Gode chancer for medaljer 
Vores 1. hold har kun én kamp tilbage. De ligger nr. 1 med 6 point 
ned til nummer 2. De bør derfor selv afgøre hvor guldet skal hav-
ne. Kampen spilles i Hedensted, lørdag d. 12. marts. 
2. holdet ligger nr. 2 og har to kampe tilbage. Deres chance for 
medalje er bestemt også inden rækkevidde. De har et pænt for-
spring til nummer 3.  


