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BK ENGHAVEN 
BK Enghaven og  
fremtiden! 
af Henning Salling 

 

Nu har Jette Lillebæk atter pumpet mig 
for et indlæg til klub-
bladet.  
 
Når jeg så efter et par 
rykkere sætter mig til 
min PC og begynder at 
tænke over, hvad jeg 
måtte have på hjerte 
denne gang – ja så be-
gynder fremtiden at rykke nærmere og 
nærmere – en fremtid, der for mit eget 
vedkommende betyder nyt job, ny bolig 
og ikke mindst ny bowlingklub.  
 
Det er ikke med min og Jettes gode vil-
je, at vi må sige farvel til Vejle og god-
dag til Viborg.  
Det, der smerter det mig mest, er at si-
ge farvel til BK Enghaven, som jeg - vel 
uden at skamrose mig selv - har været 
med til (sammen med en god bestyrelse 
og dygtige spillere) at føre frem til at 
være en af Danmarks største og stær-
keste klubber. 

 
Fortsætter næste side 

Julekryds  
Vind 1 fl.  

snaps 

Lotto-bowling og 
hyggeligt samvær - 
mandag d. 28 nov. 

side 5 
 
Under 4 øjne med en 
emigrant 

side 6 
 

Fremgang hos  
ungdomsspillerne 

side 8 
 
Gold - Cup 2006 

side 10 
 
Et hold der sætter 
hygge højt 

side 17 
 

 
Julefrokost d. 9. dec. 

side 19 
 

Klubblad 
 
 

Jette Lillebæk, redaktør 
Telefon: 75712680 eller 20 936 122 

 

E-mail:    jette@vfi.dk 
Oplag: 100 stk 

 

Næste nummer: Februar 2006      

Bestyrelsen i  BK Enghaven 
Formand 
Henning Salling 

Tlf. 75 72 32 31 
el. 24 65 98 87 

hsa@vejleamt.dk 

Kasserer 
Inge B. Nielsen 

Tlf. 75 82 48 40 ingebnielsen@pedersholm.dk 

Sekretær  
Kirsten Jensen 

Tlf. 64 40 27 99 
el. 28 94 45 36 

kbfj@mail.dk 

Seniorleder: 
Thomas Alrø 
 

Udvalgsmedlemmer: 
Leif Laursen 
Githa Lorensen 

 
Tlf. 75 83 29 45 

 
 
 
 

 
tla@stofanet.dk 
 
 

Ungdomsleder 
Brian Jørgensen 

Tlf. 22 42 70 47 
el. 75 83 87 59 

bvj@abb-net.dk 

1. Suppleant 
A .M. Jørgensen 

 
Tlf. 75 83 87 59 

 
boma11@get2net.dk 

2. Suppleant  
Henning Nielsen 

 
Tlf. 75 86 80 27 

 
munkevej6@stofanet.dk 

Tlf. 75 72 12 65  
Tlf. 75 86 96 86  

lau@aab-net.dk 



2 

Hvad er status så her ca. midt i sæsonen.  
 
Vores 1. hold herrer klarer sig fornuftigt – vi har i de to første 
runder scoret 18 point i hver runde, hvilket placerer holdet på 
en 6. plads, men med kun 3 points til nr. 2 – så det ser lovende 
ud.  
Vi håber, at to gange Tommy snart melder sig klar – så vi har 
en lidt bredere trup, end vi har lige p.t. 3 division herrer er næ-
sten et nyt hold og de klarer sig ok – der er nok et par stykker, 
som har mærket, at der er forskel på at spille Jyllandsserie og 
divisionsbowling.  
 
Jyllandsserieholdene er lidt en blandet landhandel. Vi har to 
hold - ét i hver sin Jyllandsserierække, og det har været svært 
at stille to stærke hold, dels p.g.a., at mange spillere gennem 
sæsonen har ønsket at holde pause, og dels fordi enkelte p.g.a. 
job har måttet melde forfald.  
 
Serie 1 holdet – de gamle – klarer sig flot og ligger i toppen.  
 
Hos damerne klarer vores 3. divisionshold sig nogenlunde, og 
der er heldigvis blevet konkurrence om pladserne, som kan gø-
re holdet skarpere, også i pressede situationer. 3 mandsholde-
ne er også lidt blandet – nogle synes det er en god spilleform, 
andre synes det modsatte – det er dog min fornemmelse, at 
netop denne spilleform i fremtiden vinder mere og mere indpas.  
 
Endelig har vi mixholdene, som klarer sig godt i de enkelte 
rækker. 
 
Overordnet set ser det fornuftigt ud sportsligt for klubben – vi 
deltager i alle mulige stævner, og der falder da også af og til 
præmier af.  
 

Jeg har dog en øget bekymring for, at metaltrætheden 
er ved at brede sig (jeg skrev lidt om det sidste gang). 
En del spillere har på det sidste meldt fra i en kortere 
eller længere periode – jeg har svært ved at finde for-
klaringen.  
 

Er det fordi vi er blevet for store? Eller er der helt andre 
årsager? Vi kan ikke i bestyrelsen afhjælpe problemerne 
med metaltræthed, når vi ikke får nogle valide forklarin-
ger på årsagen til, at man melder fra.  
Vi har desværre også oplevet, at vi har været nødt til at 
melde forfald til Jysk Turnering for damerne og senest 
Landspokalturneringen for damer – en af årsagerne var, 
at region 4 havde været så smart at afholde kampe 
samtidig med landspokalturneringen.  
 

Vi skal snart søge ny licens – hvis der går spillere, som 
ikke ønsker licens i 2006, vil vi gerne vide det nu! Snart 
starter kvalifikationen til Gold Cup – som noget nyt kan 
herrespillere med snit op til 180 og damer med snit op 
til 170 deltage – kvalifikationen bliver nogenlunde som i 
”gamle dage” hvor man kan kvalificere sig videre ved 
ugentlige highscores og halfinaler – mere om dette på 
vores tavler (når vi har modtaget materialet).  
 

P.t. har vi JM mix i Enghaven – de sidste indledende 
runder og finalerne spilles den 19-20 november. I febru-
ar står den på JM ungdom, hvor vi også skal levere 
dommere og andre officials – meld jer, hvis I vil hjælpe 
nogle timer. 
 

Et andet initiativ er en julefrokost i BK Enghaven – de 
gæve fest tøser har sat et opslag op til Enghavens jule-
frokost den 9. december – bak op om et godt initiativ – 
det er også en del af at være medlem af en sportsklub.  

 
fortsætter side 9 
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Tillykke til alle jer der har 
fødselsdag i løbet af de næ-
ste 3 måneder. Særlig tillyk-
ke til jer der har en rund 
fødselsdag.  
 
Der er ingen der fylder rund 
inden næste blad.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rettelse : 
Henny Olsen stod til at blive 68 år  
d. 30 . Oktober. Hun blev kun 67 år i år.  
 
 
 
21. November, Karsten Rothborg, 32 år  
21. November, Preben Hostrup, 64 år 
 
 
 
12. December, Poul Larsen, 57 år 
20. December, Patrick Sørensen, 17 år 
23. December, Torben Mathiasen, 31 
25. December , Mark Rasmussen, 11 år 
 
 
 
12. Januar, Jette Lillebæk, 44 år 
19. Januar, Freddy Rasmussen, 59 år 
20. Januar, Katja Hallundbæk, 19 år  
23. Januar, Vagn Jørgensen, 81 år 
24. Januar, Niller, 55 år 
30. Januar, Klaus Larsen, 32 år 
 
 
 
1. Februar, Martin Bruhn, 23 år 
2. Februar, Henning Salling, 46 år 
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Hele præmiepuljen går til lottogevinsten 

Mandag d. 28. November 2005 skal vi julehygge. 

1. start kl. 17.00  
2. start 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 er Enghaven vært ved et let traktement  
og vi trækker lotto-tallene. 
 
HUSK du skal tilmelde dig på den ophængte tilmeldingsliste 

Lotto Bon 
 

Kun 
 

20,00 kr. 

Sidste træningsaften i år bliver mandag d. 19. December 
 
Første træningsaften efter nytår : 2. Januar 
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Under 4 øjne 
af Jette Lillebæk 

bror. En dag havde han brug for et 
værelse. Min mor havde en ejen-
dom, hvor mine to brødre boede. 
Et værelse var ledigt og Leif flytte-
de ind.  
Vi blev hurtig gode venner og da 
julen 1964 nærmede sig, spurgte 
Leif om jeg ikke havde lyst til at 
tage med til Danmark. 
I 1965 blev vi gift og jeg flyttede 
hertil.  
Var det svært at lære dansk ? 
Ja meget, fordi mange danske ord 
indeholder et stumt bogstav.  
Hvordan fik du det lært ? 
Jeg fik et job i Føtex hvor jeg var i 
legetøjsafdelingen. Dengang var 
der en kasse ved hver afdeling. 
Det var en god indgangsvinkel til 
at lære dansk. 
Havde du problemer som ud-
lænding, da du kom til Dan-
mark ? 
I begyndelsen, men det var kun 
ældre, der havde det dårligt med 
tyskere på grund af krigen.  
Hvordan kom I i gang med at 
bowle ? 
Leif var stoppet som kampfordeler 
indenfor fodbold og vi ville finde 
noget at gå til sammen. En søndag 
eftermiddag var vi så nede i hal-
len. Thyge var der også. Han syn-
tes vi skulle melde os ind i Engha-
ven. Det er vel cirka 7 år siden.  

Det er onsdag 
formiddag, hvor 
Gitta Laursen, 
62 år, og jeg 
mødes over en 
kop te hjemme 
hos hende. 

 
Vi sidder i Skolegade i Vejle, 
hvor længe har I boet her ? 
Et års tid efter vi i mange år har bo-
et i tjenestebolig ved Damhavens 
Skole, hvor Leif har været pedel. 
Du kommer fra Tyskland, hvor 
er du født ? 
I en by beliggende i det tidligere 
Østtyskland.   
Bor din mor der endnu ?  
Nej, da jeg var 1 år gammel flyttede 
familien til området Schwartzwald. 
Min mor bor i byen Offenburg.  
Hvad har du af børn og børne-
børn ? 
Jeg har en datter og søn og fem 
børnebørn. 4 drenge og 1 pige.  
Hvor længe har du boet i Dan-
mark? 
40 år i år.  
Hvordan mødte du Leif ? 
Han rejste som montør i Tyskland 
og arbejdede sammen med min  
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Hvad er din highscore ? 
263 lavet i hallen.  
Hvad er din livret ? 
Engelsk bøf med løg og cham-
pignon, sovs og kartofler. Jeg 
laver kun dansk mad. 
Har du en livret du får når 
du er ”hjemme” ? 
Jeg elsker kartoffelpandekager 
og kastanjer som tilbehør til en 
stegeret.  
Hvor mange søskende har 
du ? 
2 brødre og 1 søster.  
Har I nogensinde haft en 
rigtig dårlig ferie ? 
Tja, ikke rigtig men en gang vi 
var på Tenerife fik vi et meget 
dårligt værelse. Vi fik dog et nyt 
dagen efter. Vejret var et kapitel 
for sig. Vi oplevede både sne, 
regn  og sol.  
Hvordan holder I jul ? 
Vi holder en ren dansk jul skifte-
vis hos vores børn. Ingen tyske 
traditioner har sneget sig ind.  
Tak for i dag. Vi ses i aften 
til firmabowling.  

Hørt over kugle-
returen  
af Jette Lillebæk 
 
Henning og Jonna Nielsen 
var begge to at finde i Parken 
da det danske fodboldlands-
hold vandt 1-0 mod Græken-
land.  
 
Per Frandsen har haft en 
forrygende sæsonstart og er 
steget så meget i snit,  
at han i oktober nåede op på 
elite-niveau!  
Flot klaret Frandsen - hvor-
dan bærer du dig dog ad ? 
 
Kirsten Jensen er for nylig 
vendt hjem efter 14 varme 
dage på Kreta.  
 
Joan Kristensen har meldt 
ud at hun ikke vil bruge en 
hel dag hver gang hun skal 
spille kamp. Joan spillede på 
de nye 3 mands hold.  
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Fremgang hos ungdommen 
af Brian Kristensen 
 

Så er der atter fremgang hos ungdommen. 
 

Efter at ”kun” 7 spillere mødte op efter sommerferien er det rigtigt 
dejligt at kunne se 14 ungdomsspillere møde op til træning. 
 

Det har givet en helt masse at se til og i den anledning er det en 
glæde at Lone Hansen har fundet tid til at hjælpe med ungdommen 
igen. 
Der er også fremgang at spore hos de enkelte spillere, dette har 
medført flere personlige rekorder i efteråret. 
 

I turneringen ser det dog lidt svære ud Det er en meget tæt pulje 
hvor flere kampe er endt med en meget lille kegle forskel så der skal 
gode nerver til at være spiller og holdleder.  
 

Pt. ligger Enghaven på en 5 plads med 22 point kun 10 point efter 
nr. 1 så der er lagt op til en spændende sæson for ungdommen som 
også for første gang skal prøve kræfter med pokal turneringen. Det 
sker d. 20. November i Viby.  
 

Det er utroligt flot. 
af Jette Lillebæk 
 

Claus Johansen var sat på til at spille Jysk turnering sammen med  
Salling, Martin Bruhn og Thomas Alrø.  
Skæbnen ville at han denne søndag sov over sig. Da han vågner kan 
han se at han ikke når frem til første starts begyndelse, men skidt 
det klarer de tre andre nok selv.  
Han når frem, da holdet mangler to ruder og opdager at de kun er 
to. Martin Bruhn var nemlig ikke mødt op. Han blev i hast sat ind, 
men fik kun lavet 16 kegler, hvilket selvfølgelig ikke var nok til at 
holdet vandt denne serie.  
Det kan tilføjes til historien at Claus resten af dagen spillede helt for-
rygende. Trods det at han kun lavede 16 kegler i første serie havde 
han et samlet snit på over 200.  
Holdet blev samlet nr. 1 og er videre til næste runde.  
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Klubben holder som sædvanlig juleafslutning en man-
dag – hold øje med hvornår på opslagstavlen. Thomas 
og Peter råber om indlæg til hjemmesiden – når nu den 
stressede formand ikke når det – husk at skrive lidt til 
de to web-mastere, når I har spillet en god kamp – 
husk også de mindre gode. 
 
Jeg har på et klubmøde luftet tanken om et brainstor-
ming møde om bowlingens fremtid – det er ikke gået i 
glemmebogen – jeg vil først i det nye år komme med et 
udspil til et møde, hvis interessen er til stede.  
Jeg er i den forbindelse netop for nylig blevet spurgt, 
om jeg vil indgå i en tænketank  sammen med de 4 re-
gionsformænd om bowlingens fremtid set i lyset af 
strukturreformen – jeg tror at i løbet af nogle år er 
strukturen, spilleform m.m. anderledes end vi kender i 
dag – ikke mindst i serierne.  
 
Jeg tror at den spilleform, som man spiller i 1. division, 
Jysk Turnering m.v., bliver en form som vi  mere og 
mere begynder at spille også i serierne – det giver færre 
weekender med bowling, og det kan gøre, at f.eks. 
bornholmere får lettere ved at deltage i turneringsbow-
ling.  
Jeg vil på klubmøder og i kommende klubblade oriente-
re om udviklingen på dette område. 
 
Jeg vil her ønske alle en fortsat god sæson – vi skal vise 
omverdenen, at vi er verdens bedste klub – god vind på 
banerne. 


