
Gold Cup 2006 - Ta´ med til Luxembourg 8-13. Maj  
Handicapturnering for alle Herrer med snit på max 180 og Damer med max 170 i 
snit. Alle skal have licens i DBwF. 
Der gives handicap pr. serie 
 
Herrer: 80 % af forskellen mellem dit snit og 180 
Damer: 80 % af forskellen mellem dit snit og 170 
Dog max 32 kegler pr. serie. 
Der spilles i en dame og en herrerække. 
 
Indledende runde spilles i perioden d. 2. januar til 10. Februar 2006. 
Der kan spilles i de fleste haller, se efter opslag i netop din hal. 
Slagsedler købes i hal, kreds eller klub og skal afleveres samme 
sted. 
Der spilles 3 serier i forlængelse af hinanden, og det samlede kegle-fald 
inkl. handicap er gældende. 
Spil så mange gange du vil, der skal dog spilles minimum 2x3 serier, 
for det er de højeste resultater over i alt 6 serier, der tæller til  
halfinalen. Du kan gennem hele perioden forbedre dine resultater. 
De to gange kan spilles uafhængig af hinanden. 
Resultaterne opdateres løbende. 
Antal deltagere til finalerne i de enkelte haller kan ses ved opslag, 
og er afhængig af deltagerantallet i den pågældende hal. 
 
Halfinaler 
Der afvikles halfinaler efter indledende runde og senest 19. Februar 2006. 
JBU: Vinderne af halfinalerne går til Regionsfinalen. 
JBU: Regionsfinale den 26. februar. 
JBU og FBwU: Antallet af solgte slagsedler afgør antal pladser i zonefinalen vest. 
Zonefinaler:  FBU / JBU: afvikles den 19. Marts 2006 i Bowl ‘n’ Fun, Viby 
 
Alle finaler er snittællende, og der skal spilles i klubdragt. 
Priserne for finalerne er afhængig af de lokale priser og oplyses 
derfor i hallen hvor der spilles. 
Der gives max 32 kegler i handicap pr. serie 
Total handicap X gange 3 = X i alt lægges til de væltede kegler ved 
3 serier. 
Der gives handicap som i indledende runde i alle finalerne. 

Danmarksfinalen 
De 4 bedste damer og herrer fra henholdsvis øst og vest går i Danmarksfinalen. 
Danmarksfinalen afholdes i Køge Bowling Center den 13. april 2006 
Der spilles 6 serier AM 
De 3 bedste damer og herrer spiller trinfinale.      Finalen er gratis. 
 
Praktiske oplysninger. 
Alle finaler er snittællende, og der skal spilles i klubdragt. 
Priserne for finalerne er afhængig af de lokale priser og oplyses 
derfor i hallen hvor der spilles. 
Handicap: 
Der gives handicap pr. serie på 80 % af forskellen mellem dit snit pr. 
1/1 2006 og for herrer - snit max 180 - for damer snit max 170. 
 
Eksempel.  
Udregningsgrundlag 180 170 
Licenskort 1. januar 2006 162 150 
Difference 18 20 
Udregning: Herrer 18 gange 0,8 = 14 pr. serie 
Damer 20 gange 0,8 = 16 pr. serie 
(der regnes ikke med decimaler) 
Der gives max 32 kegler i handicap pr. serie 
Total handicap X gange 3 = X i alt lægges til de væltede kegler ved 
3 serier. 
(Husk det er 2 gange 3 serier der skal spilles for at være med i 
finalen) 
Der gives handicap som i indledende runde i alle finalerne. 
 

Der spilles ef-
ter DBwF love 
og spilleregler. 

Pris: Kr. 25,-. + 
evt. baneleje.  
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Nye tiltag på hjemmesiden 
fra november måned 
 
Fra november måned vil du kunne se en række nye tiltag på Bk Engha-
vens hjemmeside. 
 
Intern forum 
 
Blandt andet er det efterspurgte forum på plads, hvor du som klubmed-
lem har mulighed for at komme med kommentarer, spørgsmål mm. – 
alt efter hvad du synes, det er kun fantasien der sætter grænserne. 
Ideen med forum’et er samtidigt at man har større mulighed for at ud-
veksle ideer og erfaringer med hinanden – også udenfor klubmøderne - 
på et lukket forum der kun kan anvendes af Bk Enghavens klubmed-
lemmer. Password til forum’et får du på klubmødet eller fra en af dine 
medspillere. Vi håber du som medlem vil bruge forum’et flitt igt, husk 
det er til for din skyld! 
 
Kampflytninger 
Det vil fremover være muligt at se hvis der er kampflytninger på hjem-
mesiden. Det tilstræbes at ændringer til de enkelte kampe foreligger 
senest fredagen før oprindelig spilleweekend. Er du i tvivl om du din 
kamp er flyttet så kontakt seniorudvalget eller seniorlederen. 
 
Nyheder fra bestyrelsen 
Du kan også læse om evt. nyt fra bestyrelsen under afsnittet 
”Bestyrelsen” på hjemmesiden. 
Der er samtidig kommet nye billeder af bestyrelsen. 
 
Vi forsøger løbende at tilpasse hjemmesiden så den er ”up to date” 
med kampresultater, månedskegle, div. nyheder osv. Skulle du have 
rettelser, forslag til ændringer eller måske en anden nyhed til hjemme-
siden, så lad os endelig høre fra dig. (info@enghaven-bowling.dk) 
 
Peter og Thomas R. 
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Fiskekonkurrence i Lystfiskerparadiset i Egtved.  
En familiedag arrangeret af Statoil på Horsensvej og Lystfi-
skerparadiset.  
Inge B. Nielsen fangede en ørred på 7,54 kg. Fik en anden 
plads. 

Repetition for reglerne ved træning: 
- Ingen tobak – Ingen spiritus. 
- Der trænes i godkendt klubtrøje/-skjorte. 
 
Vi har en god klub, som vi godt kan reklamere for, også når vi 
træner! Det må være i alle medlemmers interesse! 
 
Det kan ikke være bestyrelsens opgave, at være barnepige for 
voksne medlemmer. Så hvis du ser et medlem, som ikke er 
reglementeret klædt, er du som medlem af klubben i din fulde 
ret til at gøre opmærksom på det overfor vedkommende selv.  
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Formand søges! 

 
Jeg er blevet spurgt om, hvad kræver det egentlig at være 
formand. Jeg vil give nogle bud. 
 
God lytter og fordeler af opgaver. Formanden har postadres-
sen, så det er vigtigt, at fordele posten til seniorleder, ung-
domsleder og kassereren.  
 
Løse konflikter, hvis sådanne måtte opstå 
 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. 
 
Formanden deltager i regionsmøder (når han gider)  
 
Deltage i forbundets årsmøde – hvis han ikke skal bowle 
(hvilket skete i år) 
 
Formanden og/eller seniorlederen deltager i turneringsplan-
lægningen  
 
Formanden skriver indlæg til klubbladet – når han er blevet 
rykket et par gange 
 
Formanden er klubbens ansigt udadtil og kontaktperson til 
hal, region, union og forbund 
 
Det er ikke en skræmmende opgave – at jeg får rodet mig 
ind i alt muligt, skyldes primært at jeg har været med siden 
begyndelsen af 1980'erne i bestyrelsesarbejde, og har igen-
nem dette arbejde haft både poster i kredse, region, union 
og forbund – det er altså ikke normalt for en formand i en 
klub.  
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Lidt på afveje 
af Niels Chr. Svendsen 
 
Oplevelsen ligger cirka 3 år 
tilbage i tiden.  
Målet var DM for par som Finn 
Andersen og jeg skulle delt a-
ge i og var i Holstebro.  
Vi skulle spille allerede kl. 9.00 
så vi skulle selvfølgelig meget 
tidligt af sted, sådan omkring 
6.30.  
Allerede ved Jelling løb vi ind i 
snevejr. Det var meget  mørkt 
og ingen trafik så vi kunne ro-
ligt placere os midt på vejen 
og i roligt tempo drage mod 
nord. 
Spillet erindrer jeg ikke så me-
get af.  Det har nok ikke væ-
ret noget at skrive om.  
Da vi skulle hjem til Vejle, var 
vejret blevet fint så det gik 
bare derudaf. 
Finn og jeg havde nok at 
snakke om.  
Noget gik dog vist galt ved en 
rundkørsel. For pludselig siger 
Finn ”Jeg synes ikke det ligner 
den vej vi kørte herop” ”Jo” 
siger jeg ”det er fordi vi kører 
den modsatte vej, så ser al-
ting anderledes ud.  
Snakken gik forsat men for- 

stummede  for en kort be-
mærkning, da vi pludselig så 
et skilt - Ringkøbing 10 km.  
Vi kikkede på hinanden og 
kunne ikke lade være at le af 
vores tilsyneladende dårlige 
stedsans.  
Turen fortsatte og vi kom 
hjem i godt behold, lidt for-
sinkede, men det gav ikke 
flere kørepenge.  

Husk din bingovagt 
 
Udebliver et medlem fra en 
vagt uden afbud tildeles på-
gældende et ekstra kontin-
gent til klubben på 
 

 kr. 500,00 kr. 
 
Medlemmet kan som hoved-
regel ikke spille kampe igen 
før kontingentet er betalt. 
 

Niels Chr. Svendsen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vind én flaske snaps 

Løs kodeordet og 
læg løsningen i den  
røde postkasse på  
opslagstavlen.  
Sidste frist for aflevering er 
mandag d. 5. December  
kl. 18.00. Der trækkes lod 
ved klubmødet 

Julekonkurrence  - vind 1 fl. Snaps 
 
Kodeordet : ___________________________ 
 
Navn og tlf. nr. ________________________ 
 
_____________________________________
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Siger vi Kjeld Nielsen, Curt 
Kristensen, Niller, Poul Kal-
toft, Leif Laursen, Jens 
Langkjær, Torben  Sloth, 
Harry Flint,  Mogens Ander-
sen og John Krogh …. Så si-
ger vi også Enghaven 5, Old-
boysholdet.    
 
Efter en god snak med Curt 
er man ikke i tvivl om at nok 
vil man gerne vinde, men det 
drejer sig mest om at hygge 
sig.  
 
”De fleste af gutterne har 
spillet sammen de sidste 10 
år. Der er en meget fri tone 
på holdet - læs fri mobning, 
dog på en god måde, ingen 
bliver fornærmet. 
Inden en kamp mødes vi altid 
på Charly ” fortæller Curt ”vi 
varmer op med det store 
morgencomplet med både 
kaffe, æg og bitter. Jeg ko-
ger altid æggede. Der er en 
god kemi på holdet og hyg-
gen er i højsædet.  

Mødes I også uden for 
kampene ? 
Ja, vi oplever meget sjovt. Vi 
er tit i sommerhus, hvor vi så 
har vores koner med. Vi hol-
der julefrokost og spiser af 
og til i forbindelse med en 
kamp ude i byen.  
Har I en miss-kasse ? Ork 
ja, det koster 2 kr. pr . m iss. 
111 koster 25,00 kr. og mel-
der man afbud må man af 
med 30,00 kr. Men skidt , 
pengene går jo til et godt for-
mål.  

Et hold med hygge … 
fortalt til Jette Lillebæk 

Under interviewet sad Curt 
med min datter Ida, hvilket  
medførte han måtte hjem 
og have en ren bluse på.  
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Af Jette Lillebæk 
 

Henning Nielsen ” Vi skulle til  Bornholm. På vej derover var 
vejret rigtig flot - og det var så det - hele ugen øsede det ned fra 
morgen til aften” ”En anden gang hvor vi var på Samos oplevede 
vi et jordskælv. En dag vi lå på stranden blev bølgerne pludselig 
meget høje. Vi tænkte ikke på det kunne være jordskælv og den 
følgende nat kom et nyt udbrud  på 5,3. Heller ikke her opdagede 
vi noget. Vi sov som en sten” 
 

Karsten Lillebæk ”Vi var engang på bustur til Spanien. Vi var 
lovet et hotel direkte til stranden. Vi skulle dog lige passere et 
toglegeme inden vi nåede stranden. Værelset var heller ikke noget 
at prale af. Gulvet var iskoldt og gulvet var som  i en vaskekælder. 
Guiden kunne selvfølgelig ikke ét ord spansk. På vejen hjem kørte 
chaufføren op bag i en anden bus og vi kom derfor hjem et par 
dage for sent.  
 
Guld til damespiller og herredouble ved firmastæv-
ne i bowling. 
af Jette Lillebæk 
 

For nylig blev der i Fredericia afholdt landskredsstævne i bowling 
for offentlige ansatte.   
Fra Enghaven deltog Per Frandsen og Niels Chr. Svendsen  i Herrer 
B. Det blev til en 1 plads. Holdsnittet blev 170,5. 
I single deltog Niels Chr. Svendsen i B-rækken og fik her sølv med 
et snit på 182,5. Per Frandsen deltog i C-rækken og måtte nøjes 
med en syvende plads. 
I mix -rækken kunne Henning og Jonna Nielsen bryste sig med  
bronze.  
I single blev Henning Nielsen nr. 2 i C-rækken med 170,75 i snit 
og i Dame D blev til en flot 1. præmie til Jonna Nielsen med 
157,75 i snit. Alle 4  deltagere stillede op for Vejle Kommune.  
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Julefrokost 
Fredag d. 9. December 
i Vejle Bowling Center 

Kl. 19.00 

Ta´ dig en friaften med 

dine klubkammerater  

Tilmeld dig senest d. 21. November i hallen  

Julebuffet  
Musik og dans   

Kr.  
 

179,00 


