
 

 

 26. November 2007 Årgang 6, Nr. 3 

BK ENGHAVEN 

Så er sæsonen godt i gang 
af Henning Nielsen, Formand for BK Enghaven 
 
Jeg vil starte dette indlæg med at sige 
stort tillykke til herre 1. division for de-
res jyske rekord. At vælte 5364 kegler 
er en stor bedrift. Resultatet svarer til et 
snit pr. spiller på 223,50. Holdet er fort-
sat med i kapløbet om oprykning til eli-
tedivisionen.  
 
Andre hold har også leveret rigtig gode 
resultater og jeg håber dette vil fortsæt-
te.  
Et andet resultat der er værd at nævne 
er, at Lars ”Mallo” Nielsen sammen med 
Trine Simonsen, Viborg fik bronze ved 
DM-mix. 
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Bestyrelsen i  BK Enghaven 
Formand 
Henning Nielsen 

 
Tlf. 75 86 80 27  

 
henning@enghaven-bowling.dk 

Næstformand 
Thomas Alrø  

Tlf. 75 83 29 45 
el. 31 79 56 30 

 
tla@stofanet.dk 

Kasserer 
Palle B. Kristensen  

76 71 00 20 
el. 31 71 15 89  

 
palleogmette@privat.dk 

Sekretær  
Jonna Nielsen 

Tlf. 75 86 80 27 
el. 25 52 16 02 

 
jonna@enghaven-bowling.dk 

Seniorleder: 
Ernst Guldbrand  
 

Udvalgsmedlemmer: 
Leif Laursen 
 

  
Tlf. 41 23 50 33 

 
Tlf. 75 72 12 65 

 
ernstogpia@tunet.dk 
 
lau@aab-net.dk 

Ungdomsleder 
Brian Jørgensen 

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

 
bvj@abb-net.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Thomas Rønnpage  
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info@enghaven-bowling.dk 

1. Suppleant 
A.M. Jørgensen  

Tlf. 75 83 87 59 
 el. 40 61 55 36  

boma11@get2net.dk 

2. Suppleant  
Kasper Laursen  

Tlf. 75 83 38 22 
el. 30 26 75 83 

 
thatcherism@hotmail.com 

Revisor 
John Krogh  

Tlf. 75 85 86 15 
el. 24 46 27 72 

 

   

Bingoudvalget 
Anna M. Jørgensen 
Daniel Bak 

 
Tlf. 75 83 87 59 
Tlf. 31 26 42 61 
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jul og 
godt  
nytår 
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Havregrød ( 4 dl. vand, 60 g havregryn, 1 tsk. salt ) 
 
1 pk. Gær ( 50 g ) 
5 dl. mælk  
2 spsk. olie  
1 spsk. sukker 
180 g fuldkornsmel ( 3 dl. )  
925 g hvedemel ( 15 1/2 dl. ) 
 

Fremgangsmåde : 
 

Vand, havregryn, salt koges i ca. 2 minutter til havregrød.  
Grøden afkøles. 
Mælken lunes og gæren udrøres heri.  
Havregrød, olie, fuldkornsmel og hvedemel tilsættes. Hold evt. lidt  
hvedemel tilbage. 
Dejen tildækkes med et viskestykke og forhæver i ca. 30 minutter. 
Dejen æltes godt igennem og deles i 32 portioner, som formes til 
boller. 
Bollerne lægges på en bageplade med bagepapir og efterhæver til-
dækket i ca. 30 minutter.  
Bollerne pensles med mælk og bages i en forvarmet ovn ca. 15  
minutter ( varmluftsovn ) ved 175 grader.  

af Jette Lillebæk 

En af mine bedste opskrifter 

 
 
 
 

Prøv disse dejlige anderle-
des grovboller. Gode både 
med lidt smør, men også 
gode med pålæg.  
Er fryseegnet.  

Havregrødsboller  - 32 stk.  
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Fortsat fra forsiden ….. 
 

Hos ungdom skal nævnes at Mikkel Mortensen vandt den 
indledende runde i ynglingerækken ved regionsmesterskabet 
i Vojens. I finalerunden blev han slået ud i semifinalen. 
 
Vi har igen i efteråret haft besøg af Trine og Jette. Der del-
tog 14 i de 4 træningssamlinger. Vi forventer at kunne fort-
sætte samarbejdet til næste år. Trine og Jette var i hvert 
fald interesseret, da jeg talte med dem på den sidste træ-
ningsdag. Vi har fået tilsagn fra Støtteforeningen om tilskud 
til træningen til næste år, så prisen bliver sikkert sat ned. 
Oven på alle de gode ting er der også noget, som jeg synes 
er for dårligt. Jeg synes mange medlemmers engagement i 
klubben er for dårlig. Vi har alle sammen travlt og mange 
gøremål. Jeg må indrømme, at jeg er skuffet over, at det er 
så svært at få nogle til at gøre et lille stykke arbejde for at 
få det hele til at fungere. Lige nu tænker jeg især på dom-
mergerningen. 
 

Vi vil alle gerne ud at spille kampe, men ikke ret mange vil 
være dommer – uden dommer bliver der ingen kampe. Vi er 
15 i klubben, der har dommerkort. Det kan da ikke være så 
svært at få tid til at tage en enkelt eller to dage til dette. 
De problemer, der har været i efteråret med dommerpåsæt-
ning, har medført, at jeg p.t. går med overvejelser om at 
stoppe som formand ved næste generalforsamling, idet jeg 
ikke føler, at alle bakker nok om arbejdet i klubben. 
Tilslut vil jeg takke alle de, der udfører et stort og frivilligt 
arbejde i klubben. 
Husk! Bowling skal være sjovt. 
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Under 4 øjne 
af Jette Lillebæk 

Min gæst den-
ne gang  er 
Hans Ove Ber-
telsen som vi 
alle dog kun 
kender som 
Ove Bertelsen.  

Han blev en fredag sat i 
stævne i Østjysk Bowling 
Center. Ove er 68 år.  
 
Du bruger aldrig Hans, hvorfor 
ikke ? 
” Det  har jeg ingen 
anelse om. Jeg er  
aldrig blevet kaldt det ”  
Du og din kone Ulla 
bor i Bredballe, hvor 
længe har I boet 
der ?  
” Siden 1975 ” 
Er I begge fra Vejle ? 
”Jeg er født på Fyn. Min far var fo-
dermester så vi har boet mange ste-
der. Jeg vil dog sige jeg kommer fra 
Skive-egnen. Der boede vi i mange 
år, da min far overtog en landejen-
dom fra sine forældre. Ulla er her 
fra Vejle.  

Hvor længe har I været gift.? 
Lad mig se … det er 34 år siden. 
Tiden går hurtig ” 
Har I børn og børnebørn  ? 
” Ja, vi har tre børn. 2 døtre og en 
søn og så har vi 5 børnebørn i al-
deren 1-18 år ”  
Hvad har du arbejdet med ? 
” Jeg er uddannet ved landbruget, 
men arbejdede de sidste 28 år 
ved Vejle Frysehus ”  
Hvor længe har du spillet 
bowling ? 
” Jeg kan overhovedet ikke huske 
det, men vi var to par som ville 
prøve at bowle for sjovt. Jeg 
kendte allerede den gang, Erling 
Sørensen og han fik os meldt i 
klub ” Jeg mener det var i slutnin-

gen af 80´erne. 
Det kan simpelthen ikke 
passe. Vejle Bowling Cen-
ter åbnede først i 1991 og 
jeg mener Pletten åbnede 
året efter.  
”Jeg har nogle medaljer fra 

den gang. Jeg vil ta´ hjem og se 
hvad der står på dem.  
Du kommer jo fra 
”Hvepsene”, hvorfor skiftede 
du ? 
Det var utilfredshed med forhol-
dene i hallen og dårligt personale.  
Er du blevet godt modtaget i 
”Enghaven” ? 
” Ja, bestemt ”  

   
 Ove har 8  
 søskende  

hvor han er  
den næst-

ældste 

 

5 

Hvad ligger dit snit på i 
øjeblikket ? 
” 167 ” 
Hvad er din højeste indivi-
duelle serie. ? 
” Det er 258. Det var engang 
vi bare spillede for sjovt ” 
Hvad har du lavet på 4 se-
rier ? 
” 812 eller sådan noget. Det 
var i Esbjerg. Vi havde været i 
byen aftenen før til 04.30.  
Øjnede hang lidt … men det 
gik over alt forventning. Man 
skulle måske fulde sig hver 
gang inden kamp .. Neeej det 
går vist ikke ”  
Har du nogle titler ? 
Jeg har været klubmester for 
par. Det var sidste år jeg spil-
lede for ”Hvepsene” ” 
Har du andre fritidsinte-
resser end bowling ? 
” Hus og have, jo der er skam 
nok at lave. Børnebørn skal 
passes eller jeg skal hjælpe 
min datter og svigersøn ” 
Med hvad ?  
” Min yngste datter og hendes 
mand ejer Østjysk Serviceud-
lejning i Vinding. Jeg hjælper 
med at vaske op ” 
 

Fortsætter næste side 
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Vaske op ? Gør kunden 
ikke selv det ? 
 ”Sådan var det før i tiden.  
Du aner ikke hvad kunden 
kan finde på at levere tilbage. 
Jeg har oplevet at pakke tal-
lerkner ud med både kartof-
ler, sovs og salat. Derfor har 
de valgt at tilbyde folk at va-
ske op - de skal selvfølgelig 
betale for det. Vi skulle jo al-
ligevel selv vaske op når glas 
var fedtede” 
Jeg er rystet over det du 
fortæller. Hvad er din liv-
ret ? 
” Mad alt mad, jeg tror ikke 
du kan nævne noget jeg ikke 
kan spise ” 
Der må da være noget du 
bliver særlig glad for at se 
på bordet ? 
” Tja … så skal det være 
gammeldags oksesteg og så 
med en god rødvin til, så er 
jeg på hjemmebane ”  
Hvor gik sommerferien 
hen i år ? 
” Vi var på en 9 dages bustur 
til Kroatien. Det var sidst i 
juni. Vi havde ca. 25  , det 
var dejligt ”  
Hvor skal I holde jul i år ? 
”Hos vores datter og sviger-
søn i Vinding ” 

Hvilken bog ligger på dit 
natbord ? 
”Det er ikke det helt store 
jeg får læst. Jeg er mest til 
et ugeblad og så kan jeg 
godt lide at løse kryds og 
tværs.  
Tak for nu, vil du lige 
finde ud af hvornår dine 
medaljer er fra ? 
” ja, jeg skal nok ringe til 
dig ”  
 
Få dage senere …. 
” jeg har nu fået kikket på 
mine medaljer og må ind-
rømme de er fra 1997 og 
1998 ” 
Det lyder mere rigtigt, 
tak fordi du ringede. Vi 
ses.  

Kjeld C. Nielsen  
 
Det er med stor sorg, at vi  
fredag d. 23. november har 
modtaget meddelelsen om 
at Kjeld C. Nielsen, er   
sovet stille ind under et   
ferieophold i Tyrkiet.  
Kjeld, var altid i godt humør 
og spredte smil, hvor end 
han kom frem, 
Æret være hans minde.  
 

Hele præmiepuljen går til lottogevinsten 

Mandag d. 10. December 2007 skal vi julehygge. 

1. start kl. 17.00 ( 20 starter) 

2. start kl. 18.00 ( 32 starter ) 
 
Vi skal spille 3 serier 
 
Det gælder om at lave mange strikes 
 
Efter spillet byttes dine strikes ud 
med  lottotal 

 
Vi spiller med handicap -  
Dit snit afgør hvor mange strikes du får 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. 17. December 
 
Første træningsaften efter nytår : 7. Januar 2008 
 

7 



8 

Skøre ”kugler” på ferie 
Af Finn Andersen 
 
Jeg troede ikke mine egne ører, da min 
kone foreslog at jeg tog mine bowling-
kugler med på ferie. Her stod vi og 
skulle på en længe ønsket rundrejse i 
Japan - hvad tænkte hun dog på?  
Fristelsen greb mig alligevel omgåen-
de - men jeg fandt det passende at 
fremkomme med lidt protester.  

- Hvordan skulle vi dog få tid til 
det ... jeg mener, hvis vi får tid, 
kan jeg da nok spille med en hal-
kugle...  
- Joh, men nu er japanerne ikke 
helt så store, så spørgsmålet er 
om du kan få fingrene i hullerne. 
Og tid ? Vi kunne jo vælge at ta-
ge os tid.  
- Ja... øh... men de vejer jo en 
del, vi risikerer at få  
overvægt. Du... øh, vi skal vel 
også have købt lidt med hjem?  
- Ja selvfølgelig... jeg har kun en 
betingelse - du slæber dem altså 
selv.  
Jeg skønnede at 3-4 protester 
måtte være passende - jeg ville 
jo nødig ramme noget hun ikke 
mig gladelig for hendes argu-

menter. Jeg overlod hende at 
pakke kuffert og frygtede kun at 
fortrydelsesretten ville træde i 
kraft inden afrejsen.  
 

Af sted kom vi. Efter 3 meget 
hektiske dage i Tokyo, videre til 
Takayama, Hiroshima og øen 
Miyajima, og jeg havde endnu 
ikke haft tid til at tænke på - 
endsige se efter en bowlinghal.  
 
Indtrykkene og oplevelserne var 
massive. Endelig skulle vi tilbrin-
ge de sidste 5 dage i Kyoto, og 
havde efterhånden også fået 
lært at begå os i diverse japan-
ske høfligheder, ritualer m.m. 
når vi begav os ud på egen 
hånd.  
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 Godt trætte efter en dag 
med mange seværdigheder 
valgte vi så - bevæbnet med 
det uundværlige bykort og 
slæbende på bowlingta-
sken - at tage en taxa fra 
hotellet om aftenen. Nu taler 
japanerne ikke ret godt en-
gelsk - altså ikke fordi de ik-
ke gerne vil, men det er næ-
sten umuligt at forstå. Vores 
chauffør var ingen undtagel-
se, men med synet at ta-
skens indhold blev destinati-
onen forstået.  
 
Vi blev sat af udenfor et 
stort center med en 3 meter 
høj kegle ved indgangen. In-
denfor åbenbarede sig 5 eta-
ger med alle former for spil-
lemaskiner og et støjniveau 
som gjorde al samtale umu-
lig. Som alle steder i Japan 
var der en tydelig skiltning 
ved rulletrappen - med ja-
panske skrifttegn.  
 
I det fjerneste hjørne på 5. 
etage fandt vi endelig bane-
bestillingen og 3 etager med 
baner.  

Vi blev betjent af en yderst 
høflig ung mand - på ja-
pansk.  
Efter nogen gensidig forvir-
ring, udfyldelse af blanket-
ter og udveksling af mange 
høflige buk lykkedes det at 
komme i gang på bane 1 
på 7. etage.  
 
At starte ud med et par x-
er rydder alle sprogbarrie-
rer af vejen, og det blev til 
et par rigtig dejlige timer 
med udveksling af passen-
de grimasser og fagter med 
3 unge mennesker på ba-
nen ved siden af. 
 
En 200 serie udløste 4 spil-
leplader til brug på diverse 
spillemaskiner på vejen 
ned - det lykkedes os des-
værre ikke at vinde noget 
der.  
 
Tilbage på hotellet mødte vi 
vores hovedrystende rejse-
fæller, der vist havde svært 
ved at forstå at nogen kan 
være så tosset at slæbe 2 
bowlingkugler den halve 
jordklode rundt.  
Fortsætter næste side 
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Hørt over kugle-
returen  
af Jette Lillebæk 

 

Kirsten Jensen har for 
nylig været en uge på Kreta.  
 

Kenneth Kristernsen 
var så tæt på en 300 serie som 
muligt. Mandag i efterårsferien, 
ved træningen, lykkedes det 
Kenneth at lave 299 kegler.  Det 
udløste straks et gavekort på 
300 kr. til hallen.  
 

Henrik Jørgensen 
(Joe) har forbedret sin personlig 
rekord over fire serier. Den blev 
sat i Odense bowlinghal d. 4/11 
og lyder på 975 kegler. Ved 
samme lejlighed lavede holdet 
( 1. Division ) jysk rekord med 
5364 kegler. Holdet ligger i øje-
blikket nr. 3. Otte point efter 
Stenhuset der fører rækken. 

Anna Margrethe og 

Jan Jørgensen kan da-
gen før nytårsaften, d. 30. De-
cember, fejre sølvbryllup. Festen 
skal holdes på Mølkjær kro.  
 

Anna Margrethe Jør-
gensen skal snart igen møde 
sit store idol, Helmut Lotti. Det 
sker i Berlin, midt i december.  
 

Jan Jørgensen har efter 
2 års smerter fået skiftet sin høj-
re hofte. I løbet af en par år for-
ventes det at også venstre side 
skal skiftes.  
 

Henny Olsens flotte kulør 
skyldes en uges ferie i Tyrkiet i 
september måned.  
 

Henning Nielsen fik for 
et par år siden stjålet sin trailer 
fyldt med haveaffald. For nylig 
ringede politiet og meddelte at 
den var fundet i Vejle. Pålæsset 
en gammel vaskemaskine.  

Skøre kugler fortsat …. 
 
 og det er der da noget om, 
men som sagt:  
Det var altså min kones ide, 
og det er muligt hun er tos-
set... men det kan jeg godt 
leve med.  
 
Den tossede ide kan klart 
anbefales og jeg kan beroli-
ge med at vi, på trods af 
min 16 kg tunge taske og 
hendes anselige mængde 
indkøb, ikke havde over-
vægt på hjemvejen - hånd-
bagagen var bare lidt 
uhåndterlig.  
 
 
Vindere af måneds-
keglen i dette efterår.  
 
September 2007 : 
Patrick Sørensen og  
Brian Jørgensen 
 
Oktober 2007 : 
Per Frandsen  og  
Karsten Lillebæk  

Patrick Sørensen blev 
søndag d. 19 ds. far til en dreng 
på 3800 g og 54 cm.  Patrick var i 
Horsens for at spille kamp, da 
han blev ringet op og fortalt at 
fødslen var på vej. Han nåede 
dog lige at spille de to sidste ru-
der færdig og kørte derefter til 
Kolding, hvor sønnen kom til ver-
denen.  
 

Freddy Rasmussen er 
dermed blev Oldefar, en titel, han 
ikke helt synes passer ham end-
nu.  
 

Mickey Laursen ærgrede 
sig utroligt meget, da han i Frede-
ricia bowlinghal med Mix A opnå-
ede en serie på 298. Det er dog 
alligevel meget flot.  
 

Thomas Alrø blev nr. 2 ved 
de nylig afholdte mesterskaber  i 
region 4.   
 

Finn Andersen har en stor 
passion for kuglepenne. Har sam-
let de sidste 20 år og har nu ca. 
65 - 66.000 tusinde forskellige. 
Han modtager gerne flere af slag-
sen.  
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Tillykke til alle jer der har fød-
selsdag Særlig tillykke til jer 
der har en rund fødselsdag.  
 

70 år 
Ove Jørgensen kan 
onsdag d. 5. decem-
ber fejre et skarpt 
hjørne. 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

07. Erling Sørensen, 62 år 
21. Karsten Rothborg, 34 år 
27. Jonna Nielsen, 55 år 
27. Niels Chr. Svendsen,  58 år 
 

 
 

 
05. Dennis Frandsen,  32 år 
12. Poul Larsen, 59 år 
14. Majken G. Leonhardt, 33 år 
20. Kurt Haaning,  49 år 
20. Patrick Sørensen, 19 år 
30. Hanne Andersen, 52 år 

 
 
 

02.  Per A. Frandsen, 59 år 
12.  Jette Lillebæk, 46 år 
19.  Freddy Rasmussen, 61 år 
24.  Palle Kristensen, 62 år 
24.  Niller, 57 år 
 

 
 

 
 

November 

December 

Januar 

Tillykke Tillykke Tillykke  

Ungdomsfødselsdage : 
 
25. December  
Mark Rasmussen 13 år 
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  OPRÅB FRA KASSEREN 
af Palle Kristensen 
 
Kære medlemmer. 
Langt de fleste af jer har god samvittighed, når I hører ordet kontin-
gent. Tak for det. Men der er nogle enkelte af jer (i de fleste tilfælde 
de samme som sidste år) der lige skal have samvittigheden lettet. 
Gør det nu! 
 
Og til jer alle: Inden vi får set os om er det jul - og nytår. Det bety-
der, at årets regnskab skal afsluttes. Det er bedst for os alle sam-
men, at der ikke er nogen restancer, når året rinder ud, så vær venli-
ge at få årets sidste indbetalinger klaret i løbet af december måned. 
Hvis nogen er i tvivl om status, så spørg mig. 
På forhånd tak.  
Jeres kasserer 

Klubblad 
 

Jette Lillebæk, redaktør 
Telefon: 75712680 eller  

20 936 122 
 

e-mail: jette@vfi.dk 
Oplag:  ca. 100 stk 

Næste nummer:  Februar 2008  
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En lang dag med bowling  
af Kasper Krogholm 
 

Vi kørte fra Vejle kl 8.15 og satte kursen mod Gram hvor vi skulle spille 
kl 10.00  
Vi vidste på forhånd at det ville blive en lang dag da der kun er 4 baner i 
Gram "bowlinghal" og vi var 8 hold der skulle spille.  
Vi ankommer i god tid for at finde ud af at vores første kamp først skal 
spilles kl 11.30 øv øv så må vi jo starte med at sidde over og tiden bliver 
fordrevet med et spil kort som vores holdleder Brian havde medbragt.  
Vi blev dog hurtigt afbrudt da det viste sig at der var et hold der havde 
meldt afbud så vi kunne komme i gang med at spille med det samme 
hvilket resulterede i 2 point  
Efter at have spillet yderligere 4 serier med 2 sejre og 2 nederlag blev 
det igen tid til at vi skulle sidde over denne gang skulle vi sidde over i 2 
timer hvilket er meget lang tid bare at sidde og kigge på bowling.  
Så efter en lang ventetid kom tiden endeligt til at vi skulle spille de sidste 
2 serier hvilket blev til endnu en sejr og endnu et nederlag.  
Nu kunne vi så lave status over dagen som gav 8 point ud af 14 mulige 
med 3200 væltede kegler så alt i alt en ok point høst uden dog at være 
fremragende.  
Nu var klokken også blevet 16.30 og vi havde stadig en times kørsel 
hjem så alt i alt en meget lang dag med bowling.  
 
Regionsmesterskab for ungdom  
af Brian Jørgensen, Ungdomsleder 
 

Den 27/10 blev der afholdt regionsmesterskab for ungdom i Vojens bow-
linghal og BK Enghaven havde 2 spillere med.  
Mikkel Mortensen og Kasper Krogholm var begge tilmeldt i ynglinge  

 

Nyt fra Ungdommen 

19 15 

rækken hvilket er en stor gruppe så der var mange til at kæmpe om  
medaljerne.  
 

De to Enghaven spillere startede lidt blødt ud i første serie hvor Mikkel var 
bedst af de 2 med en serie på 163. De følgende serier var især Mikkel 
godt kørende med serier på 193, 204 og 209 mens Kasper var lidt mere 
svingende med den højeste serie på 191 og den laveste på 114.  
 

De sidste 2 serier var meget blandede for begge drenge da Mikkel i næst 
sidste serie "kun" lavede 168 og Kasper var blevet helt kold og spillede sig 
helt ud af kampen om noget som helst.  
I sidste serie viste Mikkel rigtigt godt spil og væltede hele 221 kegler hvil-
ket bragte ham op på et samlede resultat på 1158 kegler og et snit på 
193 kegler.  
 

Efter et hurtigt check af de andre resultater viste det sig at Mikkel havde 
spillet så godt at han blev nr. 1. med 7 kegler mere end nr. 2. mens Ka-
sper måtte tage til takke med en 18. plads.  
Mikkel havde også spillet så godt at han i det samlede mesterskab lå på 
en 4. plads efter indledende runde og var sikret en plads i semifinalen.  
 

Nu skulle det så vise sig om Mikkel kunne 
kontrollere sine nerver og fortsætte det gode 
spil fra indledende runde.  
Mikkel skulle i hans semifinale møde Mik 
Stampe fra Trekanten over 1 serie hvor den 
bedste gik videre til finalen.  
 

Det viste sig hurtigt at Mikkel var ret meget 
nervøs da han ikke havde stået i sådan en 
semifinale før og nerverne var simpelthen ik-
ke til at styre, hans spil faldt helt sammen og 
Mikkel formåede kun at lave 122 mens hans 
modstander lavede en flot serie på 222.  
 

Semifinalen blev altså stoppested for Mikkel 
men han kan dog som en "lille" trøst kalde 
sig regionsmester i ynglingerækken for drenge  
Stort Tillykke til Mikkel med det flotte resultat  

Mikkel  Mortensen 



Vind Lækker Chokolade 

 
Læg løsningen i den  
røde postkasse på  
opslagstavlen.  
Sidste frist for aflevering er 
mandag d. 10. December  
kl. 17.00. Der t rækkes lod 
efter lotto-bowling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navn og ?  
___________________________________________________________ 
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Svar på 3 skarpe spørgsmål  

Julekonkurrence  - vind Chokolade 

Hvad er Vejle Bowling  
Centers nye navn ? 

     Super Bowling 
    Bowl´n´Fun  
    Byens Bowling  

Hvad hedder klubben kasserer ?      Palle Kristensen 
    Pelle Kristensen 
    Poul Kristensen  

Hvor gammel er gæsten i artiklen 
”Under 4 øjne” i dette nummer 

     58 år 
    68 år 
    78 år  
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HJERTESUK  
af Palle Kristensen 
 

Kampafregninger.  
Også på dette område har flertallet samvittigheden i orden. 
Og også disse skal være afsluttet inden årsskiftet, så der er 
ren numse at trutte i (jeg må ikke sige r..). Og jeg vil ikke 
undlade at fremhæve Jyllandsserie 1 Herrer. Altid en klar og 
tydelig afregning uden chance for misforståelser. Tusind tak 
for det. Det er godt for vores klub, og det letter mit arbejde. 
 

MEN --- Efter min bedste overbevisning er det ingen viden-
skab at lave afregningssedlerne. Og der er altid mindst en på 
holdet, der har prøvet det før, så hvis en ny bowler/holdleder 
skal lave afregningen, så hjælp dog hinanden.  
 

Det tager vel 5 minutter, max. 10 minutter at lave en afreg-
ningsseddel, der er klar og tydelig. Men hvis - eller desværre 
jævnligt når - jeg skal til at tyde/gætte/rekonstruere/
eventuelt telefonere for at få de nødvendige oplysninger om 
en kamp, jeg jo ikke selv har været med til, så tager det mig 
måske en halv time eller mere. Og hvis/når der er 4-5 af den 
slags afregninger, så har I nok forklaringen på, at min stem-
me lyder lidt skarp. Jeg vil gerne være hjælpsom, når der er 
specielle problemer, der skal findes en løsning på. Men jeres 
helt almindelige arbejde under og efter en kamp må I altså 
selv klare. 
 

Jeg arbejder på at lave en ny og udbygget afregningsseddel, 
der også kan bruges i de lidt mere specielle sager. Den vil in-
deholde en kort brugervejledning. Men indtil dette nye skema 
er godkendt i bestyrelsen, må I klare jer med det gamle. Det-
te er i øvrigt udmærket, vel at bemærke når det altså er ud-
fyldt korrekt!! 
Venlig jule- og nytårshilsen 
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Guldfisken 
Lille Johnny er i gang med at grave et stort hul ude i haven da naboen 
kommer forbi og spørger hvad han laver.  
- "Min guld fisk er død så jeg begraver den" siger Johnny.  
- "Så stort et hul behøver en guld fisk da ikke" siger naboen.  
- "Jo" siger Johnny, "for den er inde i din kat" 
 
Velkomstdrinken 
Til en fest serverede værten velkomstdrinks fra en bowle og gjorde én 
af gæsterne opmærksom på, at der var godt med spiritus i.  
Dernæst rakte hun et glas til præsten. 
"Jeg vil hellere bedrive hor, end at lade syndens dråber glide 
over mine læber", siger han. 
Da den første gæst hørte det, skyndte han sig at  
hælde sit glas tilbage i bowlen og sagde:  
"Jeg vidste ikke, man kunne vælge"! 
 
Nye sko  
Manden har købt nye sko, og for at være sikker på at konen lægger 
mærke til dem går han nøgen ind i soveværelset kun iført dem.  
kan du se noget nyt?  
næh den hænger jo nedad som den plejer.-  
Det er fordi den kigger på mine nye sko siger manden muntert.-  
nåh så kom igen, når du har fået en ny hat. 
 
En begyndelse ... 
Hun var utrolig flot, kvinden der kom ind på baren, med et par 
bukser der sad som malet på.  
"Hvordan kommer man i sådan et sådan et par 
stramme bukser?" ville Flemming vide.  
"Du kan jo starte med at byde på en drink ..." 
 

Træk på smilebåndet 
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Druktur 
En mand forlader vaklende sit stamværtshus. På vej ud falder 
han, forsøger forgæves at rejse sig, men giver sig til sidst til at 
kravle hjem.  
Næste morgen vækker hans kone ham:  
- Nå, du har nok været på druk igen!  
- Hvorfor tror du dog det?  
- De ringede nede fra bodegaen. Du har glemt din kørestol.  
 
Elskovtøj 
Moderen kom hjem og fandt sin unge datter liggende nøgen i 
haven.  
- "Hvorfor har du ikke tøj på?"  
- "Det har jeg da, det er mit elskovstøj - det tænder fyrene" 
svarede datteren.  
Moderen ville afprøve det og ventede nøgen på sofaen da man-
den kom. Han rejste samme spørgsmål og konen svarede, at 
det var elskovstøjet hun havde taget på. Manden så misfornø-
jet på hende og sagde:  
- "Var det så ikke en ide at få det strøget?!" 
 

Ældre par i banken 
Et ældre ægtepar kommer ind i en bank.  
Der er kø, så de stiller sig pænt om i køen og venter.  
Pludselig kommer der en røver op til skranken og rå-
ber "Dette er et røveri".  
Den ældre herre træder frem til røveren, tager ham på skul-
deren og siger "Undskyld unge mand, men jeg er civil be-
tjent"!  
Røveren bliver helt befippet, smider skyderen og spæner ud af 
banken. 
Manden vender tilbage til sin noget forundrede kone der spør-
ger "Egon, hvorfor sagde du at du var civil betjent?" 
Manden svarer, "Er jeg da ikke det?" 
"Nej, Egon, du er senil dement..." 


