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Klubbladet på gaden igen 
af Henning Nielsen 
 
Nu er klubbladet på gaden igen. Det er tegn 

på, at Jette efter sin svære sygdom er blevet 
rask og har fået så meget overskud, at hun 
har fået lyst til at starte klubbladet igen. Vi er 
glade for at se dig frisk og rask. 
Jeg har nu været formand i 4 måneder – en 
svær arv efter Henning Salling. Jeg synes nu 
det er gået godt, selvfølgelig er der mange 
ting, som jeg skal lære, men det kommer ef-
terhånden. 
Jeg synes vi har en god klub – mange med-
lemmer og mange hold. Der er som regel en 
god stemning, når vi er samlet til træning og 
kampe – sådan skal det være. 
 
Skal vi trække hold ? 
Vi har 10 senior (5 herre-hold, 2 dame-hold 
0g 3 mix -hold) samt 2 ungdomshold. Det er 
ikke altid lige let at få kabalen til at gå op, når 
der skal sættes hold. Jeg vil derfor appellere 
til, at vi alle hjælper, når det kniber med at 
finde spillere til et hold også selv om det bety-
der, at I ikke kommer til at spille på det hold, 
som I er vant til at spille på.  
Det skulle nødigt ende med, at vi skal trække 
et hold, fordi der er nogen der siger ”det hold 
vil jeg ikke spille på”.  
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Det vil jo betyde, at andre ikke får ret mange kampe. 
 
Flotte Resultater 
Der har allerede været nogle flotte resultater i klubben: 
Lars Nielsen blev en flot nr. 2 ved DM i mix sammen med Trine Simon-
sen fra BK Viborg. Ved samme stævne blev Egon Sørensen nr. 7. 
  
Ved regionsmesterskaberne, som blev afholdt i Vejle Bowling Center var 
klubben repræsenteret med 3 ud af 4 spillere i finalen hos herrerne. Det 
blev til en 2. plads til Bao Thien Vu, 3. plads til Karsten Rothborg samt 4 
plads til Christian Dahlgaard. Hos damerne havde vi Pia Guldbrand med i 
finalerunden. Hun blev nr. 3. 
Hos herrerne havde vi 16 deltagere og hos damerne 2. Jeg synes det er 
noget skuffende, at der ikke er flere damer, der ønsker at vise flaget, 
især når stævnet foregår på hjemmebane. 
 
I oldboys/-girls 1. stævne, der blev afviklet på hjemmebane blev herre-
holdet nr. 3. Vi havde også et damehold med, de gjorde, hvad de kunne, 
var overmatchet, men de hyggede sig. 
Til begge stævner har der været mange tilskuere. Det er godt med op-
bakning – bliv ved med det også gerne til kampene. 
 
Ekstra Træning efter jul 
For turneringsholdene går det lidt op og ned, vi må håbe, at der kommer 
lidt mere medvind efterhånden som sæsonen skrider frem. 
Vi har hyret Trine og Jane fra Århus til træning. Der er tilmeldt 16 spille-
re. Vi har haft 2 trænings-aftener og skal have en mere inden jul. Det er 
svært at ændre på sine gamle vaner, men jeg tror med t iden det vil 
hjælpe. Vi agter at fortsætte denne ekstratræning efter julepausen. Hvis 
der er nogen, der er interesseret, er I velkommen til at rette henvendel-
se til undertegnede inden jul. Det koster kun 100,- kr. pr. gang inkl. ba-
neleje (tilmelding er bindende). 
Det er mit håb, at vi fortsat kan have en klub, hvor både elite og bredde 
kan trives. 
 
Husk det skal være sjovt at gå til bowling. 

Nyt fra klubbens hjemmeside 
af Thomas Rönnpage, web-master 
 
For at vores hjemmeside 
kan være til gavn for alle 
bowlere i klubben, skal der 
nye tiltag til.  
 
Nyt til ungdom 
Det vil være godt at få de 
unge bowlere til at interes-
sere sig mere for bowling.  
Derfor vil der komme en 
sektion der kun er for ungdommen, med stillingen for de 2 hold 
samt nyheder og links til bowling relaterede ting. 
 
God resultatformidling 
Derudover vil der på klubbens hjemmeside www.enghaven-
bowling.dk, komme en løbende opdateret oversigt over place-
ring for de enkelte hold, så man kan se om ens hold er på vej til 
en oprykning eller på vej til det modsatte.. 
I denne efterårssæson har siden også fået nye tiltag. Der er 
kommet links direkte fra resultat listen og kamp kalenderen til 
infosport, hvor du kan se de enkelte kampe og den samlede stil-
ling for de enkelte hold. 
 
Husk vores debatforum 
En lille reminder - vi har stadig vores debatforum for klubbens 
medlemmer. Kodeordet for at komme ind i vores forum kan du 
få oplyst ved klubmødet, kontakte en fra bestyrelsen eller kon-
takte mig. Det er meget nemt at logge ind og oprette en profil, 
og derfra går du bare i gang med at skrive løs. 
Hvis du har en nyhed, som du synes skal på forsiden af  
www.enghaven-bowling.dk så send mig endelig en mail på  
info@enghaven-bowling.dk. 
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Tillykke til alle jer der har 
fødselsdag Særlig tillykke til 
jer der har en rund fødsels-
dag.  
 

60 år  
Anna Margrethe 
Jørgensen blev 60 år, 
i lørdags d. 4. november 

 
60 år 
Freddy Rasmus-
sen fylder 60 år fredag  
d. 19. Januar   

 
 
 
 

 
 
01. November, Hanne Sørensen,  34 år 
01. November, Inge Jørgensen, 38 år 
21. November, Karsten Rothborg, 33 år  
27. November, Jonna Nielsen, 54 år 
 
 
 
05. December, Ove Jørgensen, 69 år  
12. December, Poul Larsen, 58 år 
20. December, Patrick Sørensen, 18 år 
25. December, Mark Rasmussen, 12 år 
 
 
 
02. Januar, Per A. Frandsen, 58 år 
12. Januar, Jette Lillebæk, 45 år 
20. Januar, Katja Hallundbæk, 20 år  
20. Januar, Palle Kristensen, 61 år 
24. Januar, Niller, 55 år 
 
 
 
1. Februar, Martin Bruhn, 23 år 
 
 

Tillykke Tillykke Tillykke  
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Hele præmiepuljen går til lottogevinsten 

Mandag d. 11. December 2006 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. 18. December 
 
Første træningsaften efter nytår : 8. Januar 
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Under 4 øjne 
af Jette Lillebæk 

Jeg har denne  
gang fornøjelsen at  
mødes med den  
33 årige  
Kenneth Kristiansen. 
 
 

 

Hvor bor du  i Vejle ? 
Jeg bor på Uhrhøj 
Er du født i Vejle?  
Nej, jeg er født og opvokset i Her-
ning.  
Hvor længe har du boet i Vejle ? 
3 år godt og vel 
Hvad har du af familie ? 
Jeg er gift med Karen. Vi har to 
børn. 
Hvad fik jer til at flytte til Vej-
le ? 
Det var faktisk min kone. Hun havde 
fået arbejde hos Fertin og det var 
lidt langt at køre fra Herning til Vejle 
hver dag.  
Hvad laver du selv ? 
Jeg er uddannet bager og arbejder i 
Give i ”Nytorvs Bageri”. Jeg har lidt 
dårlige arbejdstider, men er glad for 
jobbet. Arbejder f.eks hver anden 
weekend og  i treholds skift.  
Kan det forenes med at spille 
kamp? 
Nej, jeg har kun krydset mig af til  

at spille en gang i mellem. Somme 
tider skal jeg være i hallen 10.30 
og har først fri kl. 10.00. Det hæn-
ger ikke godt sammen.  
Har du spillet bowling inden 
du kom til Enghaven ? 
Ja, jeg er nærmest født ind i bow-
ling. Mine forældre har bowlet si-
den jeg var helt lille. Jeg begyndte 
i Uldjyden da jeg var 8 år, men 
kom senere til klubben Fight.   
Hvorfor blev det lige Engha-
ven ? 
Det var lidt tilfældigt og dog. Jeg 
gik på nettet og kunne se at 
Enghavens hold klarede sig godt.  
Hvad ligger dit snit på ? 
180 p.t. 
Hvad din højeste serie ? 
Jeg mener det er 253. Lavet i træ-
ning.  
Hvad er din rekord på 4 seri-
er ? 
846 kegler lavet i kamp, men jeg 
kan ikke huske hvor det var hen-
ne. Jeg mener det var på udeba-
ne, men spørg Roald, det kan han 
sikkert svare på.  
Hvor meget træner du ? 
Kun hver mandag en time.  
Deltager du ikke i træningen 
med træneren ? 
Nej, jeg synes holdet et alt for 
stort til at få noget ud af det.  
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Hvad er din livret ? 
Det må være lagsagne. 
Kan du huske en speciel 
god ferie? 
Ja i sommer var vi ved Henne 
Strand. Det var vores første fe-
rie sammen med Jonas. Vi boe-
de i et meget lækkert sommer-
hus. Det lignede en kirke inde-
fra. 
Har du andre fritidsinteres-
ser end bowling ?  
Jeg har løbet meget før i tiden 
og har gennemført 5 maraton-
løb. Det sidste for ca. 8 år si-
den. 
Hvordan skal I holde jul i 
år ? 
Vi skal til Herning hos Karens 
forældre.  
Bliver det en traditionel 
jul ? 
Jeg ved det ikke helt nu da vi 
skal være hos Karens  forældre 
men skulle vi være hos mine 
skulle vi have and og Ris a la 
mande og for dem der kan sp i-
se mere er der også citronfro-
mage.  
Tak for sludderen. Min 
”taxa” er vist på vej. Vi ses.  

Landspokalfinalen 2007 finder 
sted i Køge Bowling Hal lørdag 
d. 31. Marts  

Vidste du …. 
 

De Danske deltagere i verdens-
finalen 2007i World - Cup, fin-
des ud fra en Ranking turnering 
som afvikles over sæsonen 
2006 - 2007 i følgende mester-
skaber: 
 

DM-mixdouble 
FBM-Trio 
Unionsmesterskaberne, single 
DM-single 
 

*** 
FBM-Trio afvikles i Vejle i dage-
ne fra 9-12 november. Herrer-
ne spiller i Enghaven og damer-
ne spiller på Pletten. 
Finalen spilles på Pletten.  
Torsdag d. 9. Nov. Kl. 18.00  

Ove Berthelsen 
Finn Andersen  

Niels Chr. Svendsen 
samt 

Thomas Alrø 
Claus Johansen 
Egon Sørensen 

Karsten Rothborg skal spilles 
med to fra andre klubber 

Lørdag d. 11. Nov. Kl. 9.00 
Martin Bruhn  

Christian Dalgaard 
Stephan Glassau 

Lørdag d. 11. Nov. Kl. 14.00 
Lars Nielsen skal spille med to 

fra andre klubber 
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En om´er 
af Jette Lillebæk 
Som afslutning på min brystkræftbehandling skul- 
le jeg have 24 strålebehandlinger. Inden jeg  skulle 
begynde blev jeg en torsdag indkaldt til såkaldt 
”planlægning”.  
Ved sådan en planlægning bliver man lagt i en strå-
le-simulator, hvor der skal måles på måde den ene 
og anden måde så den stålebehandling jeg skal ha-
ve er specielt målrettet til mig.  Det gør ikke ondt, 
men er alligevel lidt anstrengende, da jeg skulle 
ligge med armene over hovedet mere end en halv 
time og man må ikke røre sig ud af flækken. Klør næsen er det bare ær-
gerligt. Det skal planlægges meget minutiøst. 
Efter seancen er jeg monteret med flere plastrer og en masse blå streger 
på brystkassen.  
Da jeg kommer hjem og ser mig i spejlet tænker jeg ” Det ka´jeg vist godt 
taget af. En sygeplejerske havde sagt det skulle slides af, men jeg skal vi-
se dem noget andet” .  
Jeg går straks i gang med at ”skure” alt det blå af og rykke plasterne af 
igen.  
Derefter går jeg ind til Karsten og viser at min brystkasse er fin igen.  
”Er du sikker på du måtte det” spørger han .  
Jeg blev straks usikker og ringede ned på afdelingen og fik fat på ham jeg 
havde stået planlægningen. ”Har du vasket stregerne af, du har forhå-
bentligt ikke taget plasterne af ?” ”Jo” svarede jeg.  
Det lød en dybt suk. ”Ja så skal du ikke regne med at du kan få stråler 
som planlagt på mandag, det kan vi ikke nå, Det hele skal laves om.”  
Jeg var nærmest grædefærdig.  
Jeg blev stillet om til sekretæren. ”Du kan få en tid i morgen, fredag” sag-
de hun.  Jeg kunne være faldet hende om halsen. Så kunne jeg alligevel 
begynde med stråler mandag d. 28. August.  
Behøver jeg at nævne at jeg allerede fra 1. stråledag var en ”kendt” per-
son på afdelingen.  
 
 

 

 

Jette Lillebæk med 
sit nye look 
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USA tur/retur 
af Kasper Laursen 
 
Man siger jo, det er let at være bagklog, hvilket jeg måtte sande i som-
mer. At tro man har valgt det rigtige, har tjekket det hele, har nærmest 
styr på alting og ved hvad der skal ske, inden man tager af sted. Jeg hav-
de faktisk slet ikke i mente, hvor meget der kunne gå galt, men det skulle 
man nok have haft, så turen ville have haft et anderledes udfald. Til det 
bedre! 
Helt ufrivilligt havde vi tre måneders sommerferie fra Handelshøjskolen 
uden præsentationer, afleveringer eller eksaminer, som, jeg mente, skulle 
udnyttes ordentligt denne gang. Jeg ville ud at rejse, havde pengene, ti-
den og lysten til det, men manglede en ledsager eller to. Så jeg endte 
med at finde tre andre via nettet, og vi fik mailet godt og grundigt sam-
men for at planlægge vores USA-tur så detaljeret som muligt. Vi mødtes 
hos Kilroy og fik meget reserveret, arrangeret og betalt, og anden gang, 
vi sås, var i Kastrup og så af sted! 

Vi var tre jævnaldrende fyre, der 
tog mod New York først; pigen 
kom først senere grundet Roskilde 
Festival og heldigvis for det da. 
Det skulle senere vise sig at blive 
de bedste to uger ud af de ti, hvor 
jeg VIRKELIGT nød min ferie og 
havde det så godt med mine rej-
separtnere, som jeg aldrig ville få 
det igen. Vi sov i samme hostels 
med nogle andre turister, gik ufat-
telig meget gennem New Yorks 
gader for at se det hele, fik godt 
nok brugt vores metrokort fuldt 
ud også og prøvede i det hele ta-
get at lege turister. Vi tog et par 
gåture i Central Park, så Wall 
Street både når børsen var lukket  

og åbnet (kæmpe forskel), fik be-
søgt Broadway og Times Square 
når det var mørkt og et stort lys-
show, fik besøgt Frihedsgudinden 
som man dog ikke kunne komme 
op i længere, så både Empire State 
Building og Rockerfeller Center fra 
bunden og oppe fra toppen. Sikke 
da en vidunderlig udsigt og træng-
sel. Der var vi i et par timer og bare 
nød det. Jeg kunne fortsætte med 
attraktionerne, men vil heller ikke 
kede jer. 
Pigen sluttede sig så til os, og det 
startede okay nok.  
 

Forsætter side  12 


