
De nye snit pr. 30. juni 2007 udarbejdet af Jette Lillebæk   
 Sidste 

gang 
Navn Gl. 

Snit 
Nyt  
Snit 

  

1 1 Lars Nielsen 211 217 ? Elite  

2 12 Michael Sørens. 185 197 ? Elite  

3 3 Karsten Rothbor 197 196 ? Elite  

4 6 Bao Thien Vu 194 195 ? A 

5 8 Thomas Alrø 194 191 ? A 

6 5 Finn Andersen  195 189 ? A 

7 14 Stephan Glassau 183 188 ? A 

8 11 Lars Andersen 189 188 ? A 

9 10 Christian Dalgaa 191 187 ? A 

10 9 Kenneth Kristen. 193 186 ? A 

11 13 Rene Andersen 183 184 ? B 

12 16 Roald Kristensen 178 182 ? B 

13 - Karsten Lillebæk - 181 - B 

14 17 Niels Chr. Svend 177 180 ? B 

15 20 Ove Berthelsen 175 180 ? B 

16 21 Ove Jørgensen 174 179 ? B 

17 24 Kurt Agerbech 172 179 ? B 

18 - Erling Sørensen - 179 - B 

19 29 Per Madsen 166 173 ? C 

20 27 Henning Nielsen 169 173 ? C 

21 31 Harry Flint 165 173 ? C 

22 18 Ingvard Olesen  175 172 ? C 

23 19 Brian Jørgensen 175 171 ? C 

 Sidste 
gang 

Navn Gl. 
Snit 

Nyt  
Snit 

  

47 - Kurt Haaning ny 111  D 

48 52  Jan Jørgensen 117 110 ? D 

 Sidste 
gang 

Navn Gl. 
Snit 

Nyt  
Snit 

  

24 26 Torben Prüsse 170 169 ? C 

25 33 Curt Kristensen 164 168 ? C 

26 32 Kjeld Nielsen 165 168 ? C 

27 15 Per Frandsen 178 167 ? C 

28 34 Kasper Laursen 162 167 ? C 

29 22 Ernst Guldbrand 173 166 ? C 

30 25 Leif Laursen 171 165 ? C 

31 28 John Krogh 168 165 ? C 

32 35 Marc Selmer 160 163 ? C 

33 39 John Friis 154 162 ? C 

34 30 Niller 166 160 ? D 

35 38 Erik Hansen 155 160 ? D 

36 46 Dennis Frandsen 143 159 ? D 

37 37 Mogens Anderse 157 157 ?  D 

38 44 Poul Nielsen 147 153 ? D 

39 40 Poul Kaltoft 153 153 ?  D 

40 42 Frede Jensen 151 153 ? D 

41 36 Torben Sloth 158 150 ? D 

42 43 Peter F. Larsen 148 139 ? D 

43 48 Thomas Rönnpa. 136 138 ? D 

44 50 Gert Frandsen 126 137 ? D 

45 47 Palle Kristensen 139 129 ? D 

46 51 Daniel Bak 126 127 ? D 

Forårets højdesprin-
ger bliver den 31 
årige Dennis 
Frandsen. Han er 
steget med 16 i snit.  
” Jeg har ikke lige 
en forklaring, men 
jeg har lært meget 
ved træningen med 
Trine og Jette. 

Forårets dykker bliver den 58 åri-
ge  Per Frandsen. Han er dykket 
med 11, nemlig fra 178 til 167. 
Det er sket på 27 serier.  
 

Lige i hælene på Per, ligger Palle Kristensen. Han er 
gået tilbage med –10 i snit 

Vidste du …… 
at Stephan Glassau er steget med 28 i snit det  
seneste år. 
at Peter Frost Larsen har vist andet at tænke på 
end at vælte kegler. For et år siden lå hans snit på 
170. Lige nu er han noteret for et snit på 139. 

12 13 
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De nye snit for damer pr. 30/6 2007 

 Sidste 
gang 

Navn Gl. 
Snit 

Nyt  
Snit 

  

1 3 Henny Olsen 178 174 ? B 

2 2 Ruth Andersen 149 170 ? B 

3 1 Pia Guldbrand 162 167 ? B 

4 6 Inge B. Nielsen  158 161 ? B 

5 8 Tove Blirup 154 155 ? C 

6 11 A.M. Jørgensen 140 154 ? C 

7 4 Gitta Laursen 161 154 ? C 

8 9 Kirsten Jensen 150 148 ? C 

9 7 Ghita Lorentsen 158 147 ? C 

10 - Linnea Skøtt *  - 145  C 

11 10 Karin Friis 142 138 ? D 

12 18 Inge Jørgensen * 124  136  ? D 

13 19 Jonna Nielsen 124 136 ? D 

14 12 Linda Hansen * 136 135 ? D 

15 15 Berit Andersen * 132 130 ? D 

16 20 Hanne Sørensen * 123 124 ? D 

17 - Hanne Andersen *  - 124  D 

18 - Jette Larsen * - 119  D 

19 16 Diana Larsen * 129 115 ? D 

20 - Ulla Haaning *  - 110  D 
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Tillykke til alle jer der har fød-
selsdag Særlig tillykke til jer 
der har en rund fødselsdag.  
 

60 år  
Ingvard Olesen blev 
tirsdag d. 4. Septem-
ber, 60 år.  
 
40 år 
Morten Pilgård kan 
søndag d. 7. Oktober 
sætte 40 lys i lagkagen.  
 
20 år 
Marc Selmer kunne i 
onsdags d. 5. Septem-
ber fejre sin 20 års fød-
selsdag. 
 
 
  

 
 

01. Lone Hansen, 38 år 
03. Finn Andersen, 55 år 
04. Linnea Skøtt, 21 år 
04. Per Madsen, 53 år 
18. Kasper Laursen, 29 år 
19. Brian Jørgensen, 26 år 
22. Pia Hallundbæk, 25 år 
23. Lars Andersen, 52 år 

 
 

 
02. Claus Rasmussen, 44 år 
03. Torben Sloth, 59 år 
03. Curt Kristensen, 62 år 
15. Ulla Haaning, 45 år 
16. Rene Andersen, 45 år 
19. Michael Sørensen, 41 år 
21. Ghita Lorensen, 46 år      
24. Daniel Bak, 26 år 
30. Henny Olsen, 69 år 

 
 
 

01. Hanne Sørensen, 35 år 
01. Inge Jørgensen, 39 år 
04. Anna M. Jørgensen, 61 år 

 

September 

Oktober 

November 
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Der var engang en blondine, 
der skulle i biografen…  
Så købte hun en billet …. og gik 
hen til indgangen…. 
Så kommer hun tilbage til billet-
køen… du har da lige været her! 
Ja, men idioten henne i døren, 
rev min billet i stykker 

Der var en fodboldtræner der 
spurgte en præst, om der spil-
les fodbold i himmelen. 
Præsten : det vil jeg kikke nær-
mere på. 
Næste dag mødtes de i kirken. 
Præsten : der er en god nyhed 
og en dårlig nyhed.  
Træneren : Den gode først 
Præsten : den gode er at der 
spilles fodbold i himmelen.  
Træner: Og hvad er den dårlige 
Præsten: Det er at du er blevet 
sat på hold til på søndag.   

af Jette Lillebæk 

Lidt til smilehullet  

Lægen : Jeg har en 
dårlig nyhed og en 
meget dårlig nyhed! 
Patienten: ok, det 
lyder skidt! … så giv 
mig den dårlige ny-
hed først! 
Lægen : Dine prøver 
er kommet tilbage og 
der står, at du kun 
har 24 timer tilbage 
at leve i ! 
Patienten : 24 ti-
mer ? 
Det er jo frygteligt !  
Hvad i al verden kan 
være en dårligere 
nyhed end det - hvad 
er den meget dårlige 
nyhed ? 
Lægen : jeg har for-
søgt at få fat på dig 
siden i går eftermid-
dags ! 

Jeg er ked af det, men samtidig er jeg 
glad. 
- Hvorfor er du ked af det ? 
- Fordi min bil er stjålet! 
- Hvorfor er du så glad ? 
- Jo, min svigermor sad på bagsædet. 

En præst havde fundet en død 
gris i en grøftekant, så han ringe-
de til politiet og fortalte om fun-
det.  
 
Betjenten, der ikke var uden hu-
mor, svarede præsten, at han tro-
ede, at kirken selv tog sig af de 
døde.  
 
Hertil svarede præsten hurtigt: - 
"Ja - men vi underretter altid de 
nærmeste pårørende!"  

Et lykkeligt ægtepar stod 
ved en ønskebrønd og skulle 
ønske noget. 
 
Da de havde kastet hver sin 
mønt i faldt bruden i brøn-
den med et plask!  
 
så tænkte manden: det gik i 
opfyldelse!  

Lidt mere til  
smilehullet 

Sognepræsten 
var inde hos køb-
manden for at 
købe et stykke 
håndsæbe til syv 
kroner og betalte 
med lutter 25-
ører og 50-ører. 
- Nå, præsten 
har nok tømt kir-
kebøssen, be-
mærkede køb-
manden vittigt. 
- De genkender 
måske Deres bi-
drag, svarede 
præsten  

En blondine står i sit 
lokale pizzeria og be-
stiller en pizza. 
Da den er færdig, 
spørger pizzamanden, 
om hun vil have den i 
4 eller 8 stykker, 
hvortil blondinen sva-
rer: 
- "Årh., kun i 4 styk-
ker tak, jeg kan da 
ikke spise 8."  

17 
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Hørt over kugle-
returen  
af Jette Lillebæk 
 

Henning og Jonna 
Nielsen er blevet farmor og 
farfar til Kristian, den 22. juni 
2007. 
” Det var planen at han skulle 
fødes 070707. Desværre får vo-
res svigerdatter graviditetssuk-
kersyge, og det skønnes at han 
taber i vægt. 
Det bliver fra sygehuset meldt 
ud at fødslen sættes i gang, 
den 22 juni. Det bliver nu ikke 
aktuelt, da fødselen kommer i 
gang af sig selv.  
Vi får besked kl. ca. 17 at vi 
skal tage det roligt, da der ikke 
sker noget i dag, sagde vores 
søn. (alt i mens Mette var godt i 
gang). Henning har åbnet en 
rigtig god vin ( beregnet til da-
gen) og vi nyder den, og kl. 
20.30 er vi på vej ud at gå vo-
res aftentur. Telefonen ringer 
og der er barnelyde i den anden 
ende. Hej farmor og farfar.  
Flaget blev hejst 1 ½ time in-
den sol nedgang. Og turen gik 
næste dag til Hvidovre hospital. 
En lille fyr på 48 cm og 2405g. 
Herligt ” 
 

Ulla og Kurt Haa-
ning har netop været en 
uge i Tyrkiet, nærmere be-
stemt Alanya. De har begge 
været der før. Således var det 
7. gang for Ulla og Kurts  3  
gang til samme destination. 
 

Jette og Peter Frost 
Larsen havde for nylig rej-
segilde på deres fine nye hus, 
som de er ved at bygge i 
Skærbæk.  
 

Jonna Nielsen er så 
glad for tiden. Hun skal nemlig 
begynde i nyt job i Vejle Kom-
mune d. 1. Oktober. Hun er i 
øjeblikket hos Vejle Sprogcen-
ter. 
 

Pia Guldbrand,  har  
du det seneste år kunne møde 
på Vejle sygehus i enten kio-
sken eller i cafeen. Fra 1. Ok-
tober kommer hun på fuld tid.  
 

Claus Johansen har 
været en uge på Kreta primo 
august.  
 

Ingvard Olesen fejre-
de i lørdags sin runde fød-
selsdag for familie og ven-
ner på Bredal kro 
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Henning Nielsen havde 
store kvaler, da han fik besked 
om at skulle flyttes til Jelling i 
forbindelse med de nye kommu-
ner. Men nu efter godt et halvt 
år, er han blevet utrolig glad for 
sin nye arbejdsplads.  
 

Kasper Laursen har i 
denne sæson valgt ikke at spille 
med i turneringskampe.   
Han bruger nu lørdag formiddag 
på at dyrke judo i Idrættens 
Hus. ” De kalder sig for "fossil-
holdet", selvom det er for alle 
voksne. Jeg bliver godt udfor-
dret, hvilket jeg kan lide ” 
 

Kenneth 
Kristensen 
spillede forrige 
weekend sin bed-
ste kamp til dato. 
Det blev til hele 
915 kegler på 4 
serier. Han lavede 217, 222, 221 
og 255. De 255 er vist i øvrigt 
også hans højeste enkel serie.  
Han spillede på 2. div. holdet og 
på hjemmebane. Modstanderen 
var rivalerne fra ”Hvepsene” som 
blev sendt hjem med 0 point.  

Kommende stævner 
 

Old Boys/Girls stævne  
22-09-2007 til 23-09-2007  
 

JBU´s old boys/girls stævner 
hvor man kan deltage med blan-
dede hold  
Sted : Herning Bowlinghal 
 

DM-Mixdouble d. 20-21 og 
27-28 oktober 2007 i Kø-
ge  
 

Et hold består af en dame og en 
herrer som spiller på samme ba-
ne. Starterne fordeles ud fra til-
meldingsdato. . 
Der olieres og afvaskes baner før 
hver start.  
 

Forbundsmesterskab ” 
Old Boys / Girls ” 6. og 7. 
oktober  i Holstebro Bowling 
Center  i samarbejde med Jysk 
Bowling Union til  
Damer over 45 år og herrer over 
50 år på spilledagen. Der er star-
ter lørdag kl. 08.30, 12.00 og 
15.30 - samt søndag kl. 09.00 
De olieres og afvaskes baner før 
hver start.  
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Hvorfor blev du 
kasserer ? 
Det skete meget 
mod min egen vil-
je. Jeg var tidlige-
re blevet spurgt, 
men havde svaret 
nej, men vi havde måske siddet 
der endnu, hvis ikke jeg havde 
taget posten.  
Har du en baggrund, der 
gør dig egnet som kasse-
rer ? 
Nej, det er første gang jeg er 
blevet valgt som kasserer.  
Hvor længe holder du ? 
2 år og ikke et sekund længere. 
Det har jeg gjort klart. Jeg er 
lige glad om der er en til at 
overtage efter mig. Jeg tager 
kun 2 år. Yngre kræfter må 
kunne findes.  
Har opgaven overrasket 
dig ? 
Det har overrasket mig, at det  
  

er så svært at få adgang eller 
rettere, at få tilladelse til at 
komme på netbank.  
Hvordan er du blevet mod-
taget ? 
Jeg er blevet godt modtaget.  
Har du siddet i en bestyrel-
se før ? 
Jeg har siddet som formand i 
14 forskellige bestyrelser. Den 
længste post som formand 
havde jeg i 17 år. Det var i en 
selvstændig Brugsforening i 
Vipperød. Ellers har jeg siddet 
både i byrådet, amtsrådet, me-
nighedsråd og utallige besty-
relser for både fodbold, gym-
nastik og sangkor.  
Vil du indføre noget nyt ? 
Nej, ikke for 2 år, men det ville 
være en stor hjælp, hvis man 
kunne downloade alle nødven-
dige bilag fra Dansk bowling 
Unions hjemmeside.  
Selv om jeg ikke vil indføre 
nyt, så er der altså et par små-
ting, I skal vænne jer til: 
Jeg er medlem af vores klub, 
fordi jeg gerne vil bowle. Jeg 
vil da også gerne kunne delta-
ge i kampen om månedskeglen 
1. og 3. mandag i måneden, 
og klubmødet 1. mandag i må-
neden. Samt bestyrelsesmø-
derne. Jeg er overbevist om, at 
dette kan I godt forstå. 

Så fik vi alligevel en 
kasserer 
af Jette Lillebæk 

Det holdt hårdt, men den 
61 årige Palle Kristensen 
blev ved den senest  
generalforsamling vores 
nye kasserer  
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Derfor vil jeg ikke være kasse-
mester hvert øjeblik, jeg er syn-
lig i bowlinghallen. 
For at undgå dette er det nød-
vendigt med nogle retningslini-
er, som følger her: 
 
1. Der er "ordinær kassedag"  
2. mandag i måneden fra 16.30 
til ca. 18.00 (eller så længe der 
er "kunder"). 
 
2. Kampafregning finder sted 
førstkommende mandag efter 
en kamp mellem kl. 16.45 og 
17.00 eller på kassedagen. 
 
3. Tilskud til deltagelse i turne-
ringer kan kun finde sted, hvis 
dette forud for turneringen er 
godkendt på et bestyrelsesmø-
de. Som minimum skal der fo-
religge en skriftlig godkendelse 
fra formanden. 
 
4. Ved afregning af såvel kam-
pe, tilskud o.s.v. skal der fore-
ligge et forståeligt regnskab, 
som er vedlagt alle de nødve n-
dige bilag. (bilag er ikke en lille 
lap papir med tal uden nogen 
forklaring om, hvordan det 
hænger sammen).  
 
 

Jeg vil nægte at tro, at disse 
retningslinier giver jer vanske-
ligheder.  
Men -  de er nødvendige for 
mig, hvis jeg skal kunne være 
bowler, og samtidig vare an-
svarlig for, at der er styr på 
pengesagerne. Og så er det jo i 
øvrigt jer selv, der har valgt 
mig, så sådan bliver det. 
 

Pigeaftenen 
Af Jette Lillebæk 
 
Ni piger havde meldt sig til 
klubbens første pigeaften. Ik-
ke så mange som jeg havde 
håbet på, men vi der var af 
sted fik en utrolig hyggelig af-
ten med dejlig mad på restau-
rant ”Il Teatro”. . Lad os håbe 
den nye tradition er kommet 
for at blive. Kryds allerede nu 
af i kalenderen den første fre-
dag i september 2008, d. 5/9.  
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Hvordan gik din sommerferie ? 
Af Jette Lillebæk 
 
Inge Jørgensen  : 
” Jeg har kun haft 14 dages sommerferie. Den første uge var jeg 
med hele min familien en uge på Bornholm. Jeg havde ikke været 
der før, men det blev en rigtig god uge. Vi boede på Svaneke Van-
drehjem. Et dejligt sted, som varmt kan anbefales. Vi havde fint 
vejr det meste af ugen.”  
 
Jonna Nielsen : 
”Planen var at vi skulle køre Fyn og Sjælland rundt, og besøge den 
lille familie i KBHN. Vejrudsigten var jo elendig, så torsdag får vi 
gennem Falk Lauridsen købt 14 dage på Rhodos.  
Vi kommer til Billund kl. 6 om morgenen, og skal tjekke ind.  
Desværre er vi ikke på listen, men det kommer vi, og der er også 
et sæde til os.  
Men ak vi har 12 kg i overvægt. Vi har mange tunge bøger med, 
og de vejer godt til. Her er en ekstra omkostning, ærgerligt. 
På hotellet får vi nøglen til værelset. Det går ikke godt, der er me-
get beskidt, døren kan ikke lukkes, jo hvis vi rykker på et skab. Der 
er ingen hylder i køleskabet. Vi beder herefter om at bliv e flyttet til 
et andet værelse. Heldigvis ligger det bedre, med udsigt over poo-
len. Desværre kører køleskabet hver 4. min. og der er lynhurtigt 
meget is i fryseren. Vi gør opmærksom på det, og de siger vi kan 
flytte igen. Men nej tak. 
Nu må vi have fred og ro til at holde ferie. Desværre er vi ikke de 
eneste danskere, der har været utilfredse. Der er blevet klaget, og 
vi har fået et pænt svar fra Falk Lauridsen. 
Da vi skal hjem, får vi et hold ferie venner, t il at tage bøgerne med 
hjem, og vi har fået mere håndbagage. Af skade bliver man jo 
klog. 
Og jo vi havde en god afslapningsferie og fik ny energi.” 
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Handicap -stævner 

Fine Præmier - 
også til de  

lavere  
placerede  
spillere. 

1. Præmie 1000 Kr.  

Startgebyr  
 

50,00 kr.  
pr. start  

Tilmeld allerede nu  
 
Hedensted : 75 89 29 01 
Yderligere oplysninger: www.hedenstedbowlingcenter.dk 
 
Vejle : 75 71 26 80 
Yderligere oplysninger: www.vfi.dk 

åben for alle  

Søndag d. 23. September  
 i Hedensted Bowling Center  

 

og 
 

Søndag d. 4. November  
i Vejle Bowling Center ( Bowl´n Fun, Vejle )  

Ekstra præmier ved  

Præmie-overrækkelse  

Bl.a. Hel Kasse Øl  

300 Kr. til dagens  
 første 300 serie  


