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300 Serie til Michael Sørensen 
af Jette Lillebæk 
 
Lørdag d. 20. Januar spillede Mi-
chael med 2. Divisions holdet i 
Horsens. 
 

Efter 185 og 200, lavede Michael 
i 3. serie 300. Super Flot. Han 
sluttede med 203 over lavede 
dermed 888 kegler.  
 

Holdet generelle præsentation var ikke den sto-
re oplevelse for alle. Det blev alligevel til en sejr 
på 8-2 over HBK91, fra Horsens 
 

lau@aab-net.dk 

To spillere bliver  
50 år i nær fremtid 

side 4 
 
God opskrift på faste-
lavnsboller 
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Under 4 øjne med et 
ungt talent 
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Hvem bliver efteråret 
højdespringer og 
dykker 

side 12 
 
Det stod der dengang 

side 19 
 
Hørt over kugle-
returen 

side 22 
 
 
 

I aften begynder træningen 
med Trine - Skal du være med ? 
af Jette Lillebæk 
 
Så sker det igen,  Trine , som vi havde i efter-
året, med stor succes, er igen på plads med  
gode råd.  
 
Rigtig mange har allerede meldt sig til trænin-
gen, der foregår mandag aften mellem 18.00 - 
20.00 hver 14. dag. Den modsatte mandag skal 
man træne, det man har lært. Derfor kan man 
ikke deltage både i Trine´s kursus samt spille 
månedskegle. Der er fire aftener med Trine og 
koster 100,00 kr. pr. gang. 
5/2, 19,2, 5/3 og 19/3. God fornøjelse.  

Arkiv foto 
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Tiden går …. 
af Henning Nielsen 

 
Ja, nu er det et halvt år siden, jeg begyndte som 
formand for BK Enghaven. Det har været en perio-
de med både opture og nedture. 
 
På den positive side kan nævnes, at der har været 
stor opbakning til træning med Trine. Og tilslutnin-
gen til træning her i foråret, er endnu større, og 
det er jo dejligt. Trine og Jane var begge meget 
opsatte på at skulle komme igen, da de ikke syntes 

de var færdige med os. Der har været meget ros, til feks. videooptagel-
sen, hvor vi hver især kunne se hvordan vi spillede. Heldigvis har alle 
dem der spillede i efteråret tilmeldt sig igen. Plus flere nye, der har kun-
net se hvad det har givet at træne. 
Træningen starter den 5. feb. fra kl. 18 til 20. og er 4 gange hver 14. 
dag. 
 

Det betyder at klubaften udsættes til den 12. feb. og den 12. marts. 
 

Vi har desuden været så heldige at Ernst Guldbrand har meldt sig, til at 
indberette resultaterne til INFOsport hver søndag aften, på alle hjem-
mekampe. Mange TAK til Ernst. 
 

Ernst har også taget initiativ til at genoplive torsdagstræning fra kl. 21 
til 22. Her i januar har det været muligt at spille Life Cup, hvor en start 
koster 30 kr. De 20 kr. går til Kræftens bekæmpelse. 
Det er ikke i skrivende stund taget stilling til om træningen fortsætter 
efter februar, det afhænger fuldstændig af opbakningen af jer gerne 
medlemmer, da det jo koster. Ernst har de første 2 gange skaffet en 
sponsor, nemlig Tommy Larsen Bowling 24-7. TAK for det. 
 

Da der er flere der har ønsket at få et dommerkursus, har vi lavet en 
aftale med Henning Salling. Han kommer den 8. feb. og laver et kursus, 
for de tilmeldte. Det foregår på Vejle Sprogcenter Klostergade 4 i Vejle 
kl. 17, 30.  
Det er muligt at parkere i gården. 
Hvis der er nogle der ikke har fået sig tilmeldt, er det endnu muligt. 
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Ja, tiden går, og Inge B. har brug for at sige farvel til kasserer job-
bet hos os. Derfor må vi snarest høre om der er en der vil tage over. 
Inge vil meget gerne oplære ”dig” her i foråret, inden hun går af til 
sommer. 
 

På den mindre positive side Må vi naturligvis beklage at vi ikke fik 
indberettet 1. holdet til møde på Vejle rådhus.  
 

Og så er der Dommergerningen. Nu har vi fået lavet sedler, hvor I 
kan skrive jer på, men AK og VE det kniber stadig, og det er ikke let 
at finde en dommer FREDAG aften, hvor der er kampe lørdag og 
søndag. Husk også at dette job ikke er ulønnet, som bestyrelses ar-
bejdet er. Derfor TAK for det fremtidige samarbejde. 
 

Jeg vil slutte med en opfordring til jer alle, om at komme med jeres 
gode ideer, således at vi kan blive en endnu bedre klub. I er meget 
velkomne til at maile dem til mig. 
 

Med ønsket om at alle må få et rigtig godt bowling forår.  
Mange hilsner fra formand Henning. 
 

HVEM BLIVER ÅRETS BOWLER? 
 
Hvem er og har været den bedste 
kammerat, den bedste bowler.  
Ja, lige det der har gjort ham/
hende til årets bowler. 
 
Kom med dit forslag til Henning 
Nielsen senest den 30.04.07 
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Tillykke til alle jer der har 
fødselsdag Særlig tillykke til 
jer der har en rund fødsels-
dag.  
 

50 år  
Karsten Lillebæk 
bliver 50 år, søndag  
d. 4. marts 

 
50 år 
Poul Nielsen kan 
onsdag d. 4. April fejre 50 
somre.  

 

 
 

 
11. Februar Karin Friis, 52 år 
20. Februar Stephan Glassau, 25 år 
 
 
05. Marts Diana Jørgensen, 27 år 
08. Marts Lars Nielsen, 39 år 
13. Marts Anne H. Svendsen, 26 år 
14. Marts Thomas Alrø, 29 år 
15. Marts Christian Dalgård, 21 år 
16. Marts Harry Flint, 62 år 
17. Marts Joan Kristensen, 63 år 
17. Marts Ernst Guldbrand, 51 år 
25. Marts Gitta Laursen, 64 år 
 
 
04. April John Krogh, 53 år 
13. April Claus Johansen, 37 år 
19. April Frede Jensen, 52 år 
20. April Kjeld Nielsen, 54 år 
21. April Roald Kristensen, 58 år 
22. April Torben Prüsse, 19 år 
24. April Berit Andersen, 35 år 
25. April Lau Jensen, 43 år 
29. April Alex Hansson, 18 år 
30. April Egon Sørensen, 49 år 

 
 

 
Tillykke Tillykke Tillykke  Tillykke   
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En god opskrift 

   af Jette Lillebæk  

20 - 22 stk.  
 

50 g gær.  
500 g mel.  
2 tsk. kardemomme.  
2 spsk. sukker.  
300 g smør eller margarine.  
2½ dl lunkent mælk.  
2 æg.  
Ekstra mel  

Fremgangsmåde: 
 

Dejen:   
 

Bland mel, kardemomme og sukker. Smuldr smørret i.  
Rør gæren ud i den lunkent mælk, og tilsæt æggene.  
Hæld blandingen i melet og slå dejen godt igennem i et fad. Suppler op med 
mere mel til dejen slipper.  
Stil dejen lunt og tildækket i cirka 20 minutter.  
Tril dejen ud i en tyk pølse. Skær den i 20 - 22 stykker, og form stykkerne  
til boller.  
Stil bollerne til efterhævning på en plade med bagepapir i 10-15 minutter.  
 

Kagecreme:  
 

Pisk æggene med sukkeret, og pisk derefter melet i. Tilsæt mælk og  
vanillesukker.  
Bring cremen i kog under piskning, og lad den koge godt igennem.  
Lad cremen køle af. Rør af og til i cremen under afkølingen.  
Sæt ovnen på 200 grader eller 175 grader varmluftsovn..  
Lav en fordybning i midten af hver bolle, og kom en teskefuld creme i.  
Pensl bollerne med det sammenpisket æg.  
Bag bollerne i 20 minutter.   

Fastelavnsboller 

Kagecreme:  
1 æg.  
1 spsk. sukker.  
1 spsk. mel.  
2,5 dl mælk.  
1 tsk. vanillesukker.  

Ny - forbedret opskrift  
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Under 4 øjne 
af Jette Lillebæk 

 
Jeg møder 
denne gang 
min gæst i 
bowling-
centret, en 
tirsdag efter-
middag lige in-
den det går løs 

med firmabowling.   
Du kalder dig Stephan Glassau, 
men faktisk hedder du også 
Jensen ? 
Ikke mere, Jensen blev slettet sidste 
år.  
Hvor bor du ? 
Jeg bor i Odinsgade i lejlighed. Der 
har jeg boet de sidste 5 måneder. 
Før boede jeg i Grejs i  2 år. 
Er du her fra Vejle ? 
Ja, jeg har altid boet her. 
Har du en kæreste ? 
Nej, ikke i øjeblikket. 
Hvad har du af familie ? 
Jeg har faktisk alt. Far, Mor, Pap-
mor, Papfar, Papsøskende og så en 
oldemor på 95 år.  
Har du ”rigtig” søskende ? 
Ja, min lillesøster Linnea, som er fire 
år yngre end mig. Hun hedder Skøtt 
til efternavn og jeg hedder Glassau.  

Jeg har fået min fars efternavn og 
Linnea har fået min mors efter-
navn. Min søster er i øvrigt lige be-
gyndt at spille i klubben.  
Er du god til at lave mad ? 
Ja, det synes jeg da selv.  
Arbejdet her i bowlingcentret 
er vel kun et fritidsjob. Hvad 
laver du ellers ? 
Jeg er i lære på Gumlink som In-
dustritekniker.  
Hvad vil det sige ? 
Det hed faktisk maskinarbejder 
før, men det er blevet en mere 
blandet uddannelse. Jeg laver 
smedearbejde, el-arbejde, repare-
rer maskiner, fræser m.m. . Jeg 
bliver færdig næste år til sommer.  
Kan du ikke nøjes med det ? 
Jeg kom ud at arbejde efter skolen 
i stedet for at begynde en uddan-
nelse. Jeg har derfor brug for lidt 
flere penge end en elevplads g i-
ver ? 
Hvornår begyndte du at bow-
le ? 
Da jeg var ca. 13 år spillede jeg en 
halvsæson nede på Pletten, men i 
den alder havde jeg mere lyst til at 
dyrke atletik som jeg havde god 
succes med. 
Hvornår begyndte du så igen ? 
Sidste sommer her i Enghaven ef-
ter at have spillet en halvsæson i 
Horsens.  

 

7 

Hvorfor i Horsens ? 
Dengang havde jeg fri om ons-
dagen og de træner om onsda-
gen. Dog, blev jeg  træt af kø-
returen derop.  
Dit snit ligger lige nu på 
183. Du er efterårets høj-
despringer. Hvordan er det 
gået til ? 
Jeg træner ca. 3-4 gange om 
ugen. Sommetider en halv 
time, andre gange 2 timer. Jeg 
kan jo bowle alt det jeg har lyst 
til, når jeg arbejder her.  
Hvad er din højeste serie ? 
277 lavet i træning. 
Har du opnået nogle titler ? 
Nej ikke endnu.  
Har du check på personlige 
rekorden for flere serier ? 
På 4 serier har jeg lavet 891. 
Det var den dag jeg også lave-
de 277 og i går spillede jeg 
”For Life Cup”, da lavede jeg 
nøjagtig 600 på 3 serier.  
Du er blevet udtaget til den 
nye førsteholdstrup, hvad 
er dine forventninger ? 
Jeg ved det ikke. Det er gået 
så hurtigt. Mit mål var at spille 
på 2. holdet. Det har jeg nået. 
Man bliver presset mere end på 
3. holdet. Der skal væltes nogle 
kegler for ikke at blive skiftet 
ud.  

Hvad er din livret ? 
Kinesisk mad, ”Lykkelig fam i-
lie” fra Kina-grillen i Skovga-
de.  
Kan du huske en særlig 
god ferie ? 
Der har været mange, men 
engang kørte vi til Nordkap. 
En tur på 3 uger og 8000 km. 
Vi kørte ca. 800 km om da-
gen. Op langs den norske 
vestkyst  og hjem ned gen-
nem Finland og Sverige. Det 
var en stor oplevelse  f.eks at 
se midnatssolen og Lapland. 
Vi så virkelig meget. 
Er sommerferien plan-
lagt ? 
Ja, i september skal vi til 
Frankrig. Vi skal sejle på en 
flodpram i 10 dage. Vi skal 
17-18 personer af sted så vi 
ved ikke endnu om vi kører 
selv derned, tager toget eller 
finder på noget tredje. 
Har du ellers nogle inte-
resser ? 
Biler, at udstyre dem med se-
je musikanlæg eller lave om 
på deres ydre.  
Tak for nu. Jeg tager lige 
et billede af dig. Click.  
Vi ses, hej hej …. 
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Dette indlæg er en stor bøvs fra min side. 
af Egon Sørensen 
 

VI BLEV DANSKE MESTRE I 5 Mandshold I 2006 og derfor bliver man 
normalt inviteret på rådhuset, i den kommune hvor man har vundet. 
Måske på grund af en fejl i klubben, ved kommunen ikke at vi har vun-
det DM !!!!!!!!!  
Det kan ikke være rigtigt, at ingen i bestyrelse, ved at klubben har 
vundet et officielt DM.  
Jeg er dybt skuffet, ved ikke at være med på rådhuset, fortæller vi, at 
bowling i Vejle er på serie plan. 
Der er mange ting i klubber, som ikke fungerer optimalt.  Hvis vi øn-
sker at komme videre og ikke blive, hvor vi er, bør der ske nogle 
ting ?? Jeg spiller ikke i en klub, hvor mange ting foregår ved tilfældig-
heder ??? 
 

Kommentar fra Henning Nielsen : 
” Jeg er ny og tager naturligvis fejlen på min kappe. Jeg blev nærmest 
formand  fordi andre ikke ville og der har været meget at sætte sig ind 
i. Jeg husker godt et stykke papir, hvor man kunne indstille nogen til 
en idrætspris, men der stod intet om rådhuset. Jeg kan desværre kun 
beklage fejlen. 
 

MÅNEDSKEGLE VINDERE  
af Jonna Nielsen 
 

Som et nyt tiltag har vi ændret på månedskeglespillet. Der spilles med at 
man trækker en makker via et nr. Det betyder at vi kommer til at spille 
sammen  med andre end vi "plejer". Det gælder om at vælte flest kegler. 
Og der spilles med handicap. Vi spiller over 2 mandage, og vinderne vinder 
 

1 gavekort til 4 pers. BØF og BOWLING.  
Følgende har allerede vundet  : 
September 2006 : Finn Andersen og Diana Larsen 
Oktober 2006 : Tove Blirup og Niels Christian Svendsen 
November 2006 : Kirsten Jensen og Finn Andersen 
December 2006 :Blev ikke spillet 
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En mand kommer sent hjem fra byen og har en kammerat 
med hjem. De lister ind, da vennen siger  - ”Der ligger en fremmed mand i din kones seng  -”schyyyy, jeg har kun to øl”   

Jeg kan nu bedre li´ 
violin end flygel.  
Hvorfor det ? 
- Jeg er flyttemand.  

Hvad skal de gøre? 

- Far! Er det virkelig rigtigt, 

der er folk, som er så fattige, 

at de ikke engang har tøj på 

kroppen ? 

- Ja, desværre, min dreng 

- Jamen, far. Hvor skal de så 

sy den knap i, som du lagde i 

kirkebøssen.  

- Erik, nu må jeg altså have en ny kjole. Jeg kan ik-
ke blive ved med at gå rundt i denne gamle las. 
Vores nye naboer tror jo bare, at jeg er en kogeko-
ne, du har ansat.  
- Jamen, inviter dem dog til middag, så skulle det 
problem være løst … !  

Forfulgt  
Åh, det var godt, jeg mød-
te dem hr. betjent, udbrød 
kvinden stakåndet.  
- der er en mand der for-
følger mig.  
Kan De låne mig en 
kam .. ? 

af Jette Lillebæk 



Infosport  af Karsten Lillebæk 
 

Noget, der ofte har irriteret er, at det har været sløjt med opdaterin-
gen af Enghavens resultater og dermed stilling. Selvom infosport har 
stillet et glimrende værktøj til rådighed har opdateringen været meget 
ustabil. Ernst Guldbrand har nu taget sagen i egen hånd: og han er nu 
ansvarlig for opdateringen og jeg skal love for at nu virker det. Stor 
tak til Ernst for hans glimrende arbejde. 
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Hjælp os ! 
 

På vores seneste bestyrelsesmøde blev vi enige om at 
vi ofte ikke kan finde vore medlemmer på grund af vi 
har forkerte tlf. nr. og adresse. 
Er der derfor ændringer så udfyld venligt nedenståen-
de. 
Bedes udfyldt ved ændring, og afleveres til en fra be-
styrelsen 
?
? -  - - - - - - ?  - - - - - - - ? - - - - - - - -? - - - 
 
 Navn : ______________________ 

Nyt telefonnr. : ______________________ 

Ny adresse : ______________________ 

email  : ______________________ 

Fra klubbens  
hjemmeside 
af Thomas Rönnpage, web-master 

 

Tilkendegiv din  
mening gennem 
vores debatforum 

Har du noget som du gerne vil debattere med andre fra klub-
ben, men som du ikke lige når at få snakket igennem om 
mandagen, så er vores debatforum lige stedet for det.  
 

For at komme ind i vores debatforum skal du have et kode-
ord, dette kan du få ved klubmødet, kontakte en fra bestyrel-
sen eller mig i klubben eller på e-mail info@enghaven-
bowling.dk.  
 

Herefter skal du oprette en profil, så de andre kan se hvem 
du er derinde. Har du noget som du mener skal ud på forsi-
den af www.enghaven-bowling.dk så send mig endelig en 
mail med det på info@enghaven-bowling.dk. 

Licenskort 
Har du husket at betale  

dit nye licenskort ? 
  

Kasseren 
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De nye snit pr. 30. november 2006 udarbejdet af Jette Lillebæk   
 Sidste 

gang 
Navn Gl. 

Snit 
Nyt  
Snit 

  

1 - Lars Nielsen 216 211 ? Elite  

2 1 Claus Johansen 206 203 ? Elite  

3 4 Karsten Rothbor 198 197 ? Elite  

4 11 Martin Bruhn 190 195 ? Elite  

5 13 Finn Andersen 187 195 ? Elite  

6 10 Bao Thien Vu 193 194 ? A 

7 6 Egon Sørensen 195 194 ? A 

8 3 Thomas Alrø 198 194 ? A 

9 19 Kenneth Kristen. 180 193 ? A 

10 16 Christian Dalgaa 183 191 ? A 

11 9 Lars Andersen 193 189 ? A 

12 7 Michael Sørens. 195 185 ? A 

13 8 Rene Andersen 194 183 ? B 

14 40 Stephan Glassau 160 183 ? B 

15 26 Per Frandsen 174 178 ? B 

16 17 Roald Kristensen 182 178 ? B 

17 12 Niels Chr. Svend 188 177 ? B 

18 22 Ingvard Olesen 179 175 ? B 

19 25 Brian Jørgensen 175 175 ?  B 

20 20 Ove Berthelsen 179 175 ? B 

21 18 Ove Jørgensen 182 174 ? C 

22 23 Ernst Guldbrand 177 173 ? C 

23 38 Jens Langkjær  163 173 ? C 

 Sidste 
gang 

Navn Gl. 
Snit 

Nyt  
Snit 

  

47 - Palle Kristensen - 139 - D 

48 45 Thomas Rønnpa 145 136 ? D 

49 46 Morten Pilgaard 131 129 ? D 

50 - Gert Frandsen - 126 - D 

51 - Daniel Bak - 126 - D 

52 47 Jan Jørgensen 124 117 ? D 

 Sidste 
gang 

Navn Gl. 
Snit 

Nyt  
Snit 

  

24 24 Kurt Agerbæk 176 172 ? C 

25 37 Leif Laursen 163 171 ? C 

26 Yng. Torben Prüsse 160 170 ? C 

27 31 Henning Nielsen 165 169 ? C 

28 - John Krogh 172 168 ? C 

29 - Per Madsen 157 166 ? C 

30 27 Niller 172 166 ? C 

31 29 Harry Flint 171 165 ? C 

32 21 Kjeld Nielsen 179 165 ? C 

33 28 Curt Kristensen 172 164 ? C 

34 34 Kasper Laursen 165 162 ? C 

35 ny Marc Selmer - 160 - C 

36 36 Torben Sloth 163 158 ? D 

37 43 Mogens Anders. 149 157 ? D 

38 39 Erik Hansen 161 155 ? D 

39 32 John Friis 165 154 ? D 

40 34 Poul Kaltoft 165 153 ? D 

41 14 Claus Rasmussen 187 151 ? D 

42 44 Frede Jensen 145 151 ? D 

43 30 Peter Frost 170 148 ? D 

44 35 Poul Nielsen 164 147 ? D 

45 - David Krause - 144  D 

46 42 Dennis Frandsen 151 143 ? D 

Efterårets højdesprin-
ger bliver den snart 25 
årige Stephan Glas-
sau. Han er steget 
med 23 i snit. Læs 
hvordan i ”Under 4 øj-
ne” side 6 

Efterårets dykker bliver den 30 
årige  Peter Frost Larsen. 
Han er dykket med 22, nemlig 
fra 170 til 148. Det er sket på 
27 serier.  
Peter ”Jeg har ingen forklaring 
på det, det er bare gået så 
skidt.” 

Op og ned 
Blandt alle seniorer, såvel damer som herrer, der er 
registeret med en pil op eller ned, er 41 spillere gået 
tilbage i efteråret. 18 er gået frem. Tankevækkende.  
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