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Beretning ved formand Henning Salling 
 
Sportsligt 
 
Et flot og fantastisk bowling år er slut- det begyndte sidste år med  for-
tjente oprykninger til 1. division og 3 division jyllandsserien og reelt også 
serie 1. for herrerne. 
 
Nu skulle vi vise, at vi var en af Danmarks bedste klubber  -  resultaterne 
taler for sig selv. Vi kom med om medaljerne i 1. division – desværre nå-
ede vi kun at blive nr. 4, men en flot præstation i den første sæson i 1. 
division, hvor andre havde dømt os til nedrykning. Vi vandt guld i 3 div i-
sion i serie 2 og i mix D. Derudover blev det til sølv i serie 1 og i mix A. 
Ungdommen holdt sig ikke tilbage og vandt både guld og sølv . På da-
mesiden reddede vi lige nøjagtig den bagerste del endnu engang i 3. d i-
vision  
 
Vi havde Martin Bøgehave og Karsten Rothborg med i DM finalerne i år, 
hvor Martin fik den kedelige 4 plads. Martin er udtaget til EM landsholdet 
som spiller i Moskva i juni, vi er med i finalespillet i jysk turnering og vi 
var også med fremme i de Jyske mesterskaber og i landspokalturnerin-
gen -  jo det går godt sportsligt og Enghaven er sat på landkortet. 
 
Organisatorisk. 
 
Enghaven er en af Danmarks største klubber – og ser vi alene på senio r-
spillere er vi den største – der er ingen klubber i Danmark der her flere 
end 12 seniorhold. Dertil kommer en mindre ungdomsafdeling og en 
pæn stor pensionistafdeling. 
 
At holde styr på så mange hold, og sikre at der bliver lagt mærke til alle 
spillere, kræver et stort arbejde. 
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 3 

Jeg har sat Kjeld Nielsen stævne for at høre no-
get om en Olde-kolle-turnering, Hvad er det ? 
 
”Olde-kolle er bare noget jeg kalder det. Det er et oldboys/girls 
stævne arrangeret af Jydsk Bowling Union”  fortæller Kjeld  
 
Hvem spiller ? Det gør Erik Hansen, Roald, Ove 
og mig. 
Hvor tit spiller I ? Turneringen kører over tre 
gange. Første gang i efteråret var vi i Horsens. I 
februar var vi i Odense og ved sidste stævne i 
april spillede vi i Ho lstebro. 
Hvad koster det at deltage ? 550 kr. pr hold 
pr. gang, og så deles vi om benzinen. Vi spiller 6 serier.  
Hvad kan man vinde ? Der er pengepræmier til de første fire.  
1. Præmie er 1500 kr. Efter alle tre stævner finder man så en ende-
lig vinder.  
Har I nogensinde vundet ? Ja, de blev engang nr. 1 ved et stæv-
ne. Den eneste gang, hvor jeg ikke var med. Det er jeg blevet mob-
bet noget  over. I 2003/2004 blev vi sammenlagt nr. 2. 
Er I det eneste hold fra Enghaven ? Ja, desværre. Hvepsene 
har f.eks 2 herrehold og et damehold med. Vi har da mange i klub-
ben der er spilleberetiget Mænd skal være min. 50 år og damer 45 
år.  Det er utroligt hyggeligt at deltage. Man møder jo de samme 
hver gang.  
Hvor mange deltager i disse stævner ? 
Jeg vil tro, der er ca. 60-70 hold med. Det foregår altid over en hel 
weekend, men altid en weekend, hvor der ikke er turneringsbow-
ling. 
Det har været spændende at høre om. Lad os håbe, det kan 
få flere til at deltage fra BK Enghaven. 
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Bestyrelsen er meget bevidste om, at vi som klub er ved at nå maksi-
mum for, hvad vi kan magte med frivillig arbejdskraft. Det kræver og-
så en del af medlemmerne selv – det kan ikke passe, at kassereren og 
efterfølgende formanden skal bruge tid og kræfter på at få medlem-
merne til at betale kontingent – og her taler vi ikke kun om restance i 
en til to måneder – men op til et halvt år. Afregning af kampe og til-
melding eller betaling af bingo-vagter er også en stor opgave og sidst-
nævnte opgave meldte to gæve Enghaven spillere sig til at stå for 
nemlig Jonna og Henning – og i foråret har bingovagterne kørt på 
skinner med meget få undtagelser – tak for det. Også en tak til Freddy 
for den flotte støtte fra BK Enghavens venner, som gør det billigere at 
spille kampe og en tak fordi han altid vil stille sin minibus til rådighed 
for primært 1. holdet, når de skal langt væk. 
 
Vi har efter ønske fra nogle medlemmer indkøbt polo -Tshirts og enkel-
te hold har valgt at spille i disse – både den lyseblå, den hvide og 
skjorten er alle godkendt som klubdragt og kan valgfrit bruges ved 
kampe og stævner  - ved holdspil skal hele holdet dog være ens. Vi 
har fået godkendt sip-off bukser til damerne og de kan indkøbes hos 
HC sport. 
 
Vi har et flot klubblad – husk at det er medlemmernes blad, og der må 
være mange medlemmer, som har en  god historie til bladet – Jette 
gør et stort stykke arbejde for at opsnuse gode historier, og vi er gla-
de for at hun vil påtage sig dette arbejde – også en tak til Jette. 
 
Vores hjemmeside er godt i gang – Thomas R har gjort et godt stykke 
arbejde og vi har fået meget ros for vores opdatering af 1. division, 
hvilket også har medført, at vi har fået sidste runde i grundspillet næ-
ste sæson – a propos hjemmerunden skal jeg huske at sige tak til 
Henning og min egen Jette for dels dommergerningen og for den hur-
tige indtastning og opdatering af hjemmesiden. 
 
Husk at det ikke kun er bestyrelsens hjemmeside – har i noget I gerne 
vil have på hjemmesiden kan enten Thomas eller jeg lægge det på. 
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Holdmæssigt 
 
Vi spurgte sidste sæson samtlige spillere om deres ønsker til hold, 
træning o.s.v. Vi fik en flot svarprocent tilbage og på baggrund af 
disse svar tilmeldte vi hold.  
 
Det gik også godt langt hen i sæsonen, men så er det som om der 
opstår en vis træthed – der kommer mange afbud, og der har tillige 
være en del skader – det gør at det kan være svært at stille hold - at 
styre 12 hold er en svær opgave bl.a. i forhold til op og nedryknings-
regler. Vi foreslår på den baggrund, at der nedsættes et seniorud-
valg, således at ansvaret for holdsætningen kan fordeles på flere og 
vi kan styrke, at vi løbende sætter de stærkeste hold.  
 
Vores seniorleder har fået arbejde i Silkeborg og visse dage er det 
om aftenen – Rene har derfor valgt at holde en pause fra seniorle-
derjobbet og overlade det til andre. 
 
Fremtiden. 
 
Hvad byder fremtiden ?  
 
Vi har fået et par udmeldelser men det er hvad der sker i en storklub. 
Vi har tillige fået tilkendegivelser på at der er nogle på vej – desvær-
re ikke kvinder, som vi har akut behov for at få flere af, især for at 
kunne stille fuldtalligt hver gang inkl. reserve. 
 
Vi skal have tilmeldt hold og efter min umiddelbare fornemmelse stil-
ler vi samme antal hold som sidste år. 
 
Vi har hyret en træner – Trine Kristensen fra Århus – hun får et hold 
af eliten og et bredde hold. Tilbuddet bliver nogenlunde frit, men en 
forudsætning er at man vil yde en ekstra træningsindsats – en træ-
ner giver ikke i sig flere kegler. Jeg vil også i den forbindelse sige tak 
til Thomas Alrø for, at han har givet sig tid til at træne såvel ungdom 
som damespillere. 

Fortsætter næste side 
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Vi skal have JM ungdom i febru-
ar næste år – det kræver også 
at medlemmerne stiller sig til rå-
dighed som officials m.m. – men 
mere om det når vi nærmer os. 
 
Jeg vil slutteligt sige tak til Claus 
og Vejle Bowling Center for god 
service og altid lydhørhed over-
for for ændringer – vi har et 
bowlingcenter som andre også 
synes om  - også en stor tak til 
resten af bestyrelsen  I gør et 
godt stykke arbejde for at sikre 
at klubben er blandt de førende i 
landet. 
 
Jeg vil herefter overlade min be-
retning til generalforsamlingen. 
 
 
 

 

Nyt fra generalforsamlin-
gen 
 
På generalforsamlingen blev det 
vedtaget at nedsætte et senio r-
udvalg. Udvalget sætter alle se-
niorhold. Udvalget består af 
Thomas Alrø som ny seniorleder 
og som udvalgsmedlemmer blev 
Ghita Lorentzen og Leif Laursen 
valgt. 
 
Ny revisor er John Krogh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets Enghaven spiller blev Tho-
mas Alrø. Thomas blev indstillet 
til titlen af Ernst Guldbrand. I 
indstillingen stod bl.a. at Tho-
mas fortjente at blive årets bow-
ler dels fordi han vil hjælpe ung-
dommen med træning og dels 
fordi han som spiller og menne-
ske har udviklet sig meget inden 
for de sidste par år. 

Fru Mortensen kom ind på 
politistationen. 

- min mand gik efter ciga-
retter i går aftes og siden 
har jeg ikke set ham …… 

- Jamen, du godeste udbrød 
politibetjenten. De kan da 

låne en cigaret af mig. 
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Hele præmiepuljen går til lottogevinsten 

Mandag d. 30. Maj 2005. 

Du kan spille kl. 17.00 og kl. 18.00 
 
Vi skal spille 3 serier 
 
Det gælder om at lave mange strikes 
 
Efter spillet byttes dine strikes ud med  lottotal 
 
Vi spiller med handicap - efter snit får vi strikes på forhånd 
 

Efter spillet hygger vi os med en øl  
eller vand og lotto-tallene trækkes.  
 

HUSK du skal tilmelde dig  
på den ophængte tilmeldingsliste 

Lotto Bon 
 

20,00 kr. 
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Klubmesterskab 2005 
 
BK Enghavens klubmesterskab blev afviklet den 7. maj 2005 – kun 
34 spillere havde valgt at deltage. 
 
Bestyrelsen må overveje om, der kan findes alternative måder at 
afvikle klubmesterskabet på, når kun ca. 1/3 af klubbens medlem-
mer har lyst til at deltage.  
 
Mesterskabet blev imidlertid et af de mere spændende i klubbens 
historie. Efter indledende runde havde 4 damer og 4 herre spillere 
kvalificeret sig til matchplay finalen. 
 
Hos damerne var det Henny med 1041 kegler i spidsen efterfulgt 
af Inge B med 1007, Pia med 1005 og Ghita med 975. Finale spil-
let gik lidt op og ned. Ghita lagde stærkt ud og førte efter to seri-
er, men så gik der nerver i det, og Ghita måtte til sidst tage til tak-
ke med 3. pladsen  – Henny som førte inden matchplay kunne ikke 
få noget til at fungere, og tabte alle sine serie og endte som nr. 4. 
Pia viste atter, at hun har konkurrence nerver og vandt for 4 gang 
i træk klubmesterskabet med Inge B på andenpladsen. 
 
Hos herrerne havde Claus J med 1400 kegler lagt sig i spidsen af 
feltet. Tommy L var med 1341 lige efter. Bao havde scoret 1327 
og Martin Bruhn 1323. Claus lagde svagt ud og tabte de første se-
rie. Inden sidste serie var stillingen Martin, Tommy, Bao og Claus. 
Med en serie på ikke mindre end 257 klarede Claus lige nøjagtig at 
slå Tommy med 2 kegler, Martin med 6 kegler og Bao med 14 keg-
ler. Sjælden har der været vist så flot spil, og alle burde have vun-
det. 
 
Handicapturneringen blev vundet af Ghita hos damerne og Martin 
hos herrerne.  
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Herre Indledende     Bonus Total 

Claus Johansen  1400 194 159 191 257 30 2231 

Tommy Larsen 1341 206 185 244 218 35 2229 

Martin Bruhn 1323 179 255 206 202 60 2225 

Bao Thien Vu  1327 218 215 182 220 55 2217 

Damer Indledende     Bonus Total 

Pia Guldbrand 1005 130 160 189 184 40 1708 

Inge B. Nielsen  1007 149 166 168 145 40 1675 

Ghita Lorentzen  975 181 175 130 151 40 1652 

Henny Olsen 1041 154 135 148 157  1635 

Vedr. Bingovagter:  
 
SÅ ER DET FØRSTE HALVE ÅR GÅET... OG det er gået rigtig fint. 
OK der er nok nogle der har følt sig forfulgt af os, men opgaven for os 
er at alle gør deres pligt. 
De fleste har været gode til at få sig skrevet på, og forstået, at vil man 
have tilskud må man tage en bingovagt. 
Vi er nu klar til næste halve sæson, og så snart det er  
muligt vil vi bede jer skrive jer på kalenderen. 
Såfremt I vil købe jer fri hører vi snarest fra jer, så vi kan lave aftaler 
med de unge mennesker der hjælper os. 
Som udgangspunkt skal hver spiller have taget 1 1/2 vagt på de 2 hal-
ve år, 
Vi har lister på hvor meget I skylder, såfremt I er i tvivl. 
Hermed slut og tak for 1. halve år, håber samarbejdet med alle kan 
fortsætte. 
 
Mange sommerhilsner fra Henning og Jonna Nielsen. 
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Under 4 øjne 
af Jette Lillebæk 

 
Det er mandag 
aften. Jonna 
har ”snydt” for 
træningen for 
at få en snak 
med klubbladet.  
  

 
 
 

Hvor bor du ? 
Vi, Henning og jeg,  har hus i Skæ-
rup. 
Hvor længe har  I boet der ? 
32 år. Vi blev gift i marts måned og 
sidst på året flyttede vi ind.  
Hvor er du født ? 
I Odder, men det husker jeg ikke 
noget fra, da vi flyttede til Follerup  
ved Fredericia, da jeg var 2 år. Min 
far havde fået job på Follerupgård. 
Hvordan mødte du Henning ? 
Det var en nytårsaften på Børkop 
Kro.   
Hvor mange børn har I ? 
To voksne børn . Vores søn bor i 
København og vores datter bor her i 
Vejle.  
Har du en uddannelse ? 
Jeg er faktisk uddannet isenkræm-
mer i Fredericia. Senere kom jeg til  

Henning Hansen i Vejle, da Henning 
og jeg flyttede sammen.  
Jeg forbinder dig med Arla,  
hvordan kom du derop ? 
Da jeg havde fået  børnene, ønskede 
jeg at komme på nedsat tid. De søg-
te en butiksuddannet  til deres 
salgsafdeling. De fandt dog hurtigt 
ud af, at jeg var vild med tal og kom 
over i økonomiafdelingen. Jeg  tog 
derfor merkonomuddannelsen og 
senere PC-kørekort. 
Hvor længe har du været der ? 
31 år 
Alle ved, at Arla lukker i Vejle, 
hvordan reagerede du på det ? 
Det var et chok for os alle. Jeg hørte 
faktisk ikke hvad der blev sagt på 
mødet. Tankerne fløj gennem hove-
det. Hvad skal der ske med mig - 
kan jeg få en andet job ?  
Helt sikkert en naturlig reakt i-
on, men du er jo netop begyndt 
i nyt job d. 1. April ? 
Ja, jeg har simpelthen fået det før-
ste job jeg søgte. Jeg arbejder 37 
timer om ugen på Sprog-centret, så 
jeg er pludselig blevet offentligt an-
sat. 
Hvad laver du ? 
Løn, kreditorbogholderi, laver faktu-
raer m.m.  
Hvem er jeres ”kunder” ? 
Alle der har et personnummer, som 

Jonna Nielsen,  52 år 
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ønsker at lære dansk. For nylig 
havde vi tre polske læger, der 
skulle tilegne sig det danske 
sprog. Det kan også være en per-
son der har giftet sig med en 
dansker, men det er mest nydan-
skere, som vi får henvist, der skal 
undervises.  
Hvor længe har du  spillet i 
Enghaven?  
3 år. Det var Henning, der fik mig 
overtalt til at begynde så vi gik til 
noget sammen.  
Hvad er din højeste serie ? 
201, tror jeg. Lavet en trænings-
aften.  
Har du andre interesser end 
bowling ? 
Ja, aerobic og blomsterbinding. 
Jeg har også i flere år spillet ama-
tørteater.  
Hvor går sommerferien hen i 
år ? 
Midt i juni skal vi 14 dage til den 
græske ø Samos. 
Tak Jonna,  klokken nærmer 
sig 19.00 og vi skal til årets 
sidste klubmøde. 
I øvrigt var er ikke noget med 
at du havde en god opskrift ? 
Jo, lakseroulade, kender du den ?  
Det lyder lækkert. Se opskrif-
ten på side 20. 

 

Tillykke til alle jer der har fød-
selsdag i løbet af de næste 3 
måneder. Særlig tillykke til jer 
der har en rund fødselsdag.  
 

60 år 
Erik Hansen kan søndag  
d. 25. juni fejre sin 60 års fød-
selsdag.  
 

60 år  

Tove Blirup bliver torsdag 
d. 9. Juni, 60 år. 
 

50 år 
Inge B. Nielsen  runder  
torsdag d. 18. august, 50 år. 
 

40 år 
Martin Bøgehave bliver 
40 år lørdag d. 27. august. 
 

 

 
 

 


