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Bestyrelsen i  BK Enghaven 
Formand 
A.M. Jørgensen  

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

 
boma11@get2net.dk 

Næstformand 
Thomas Alrø  

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

 
tla@stofanet.dk 

Kasserer 
Kasper Laursen  

 
30 26 75 83 

 
thatcherism@hotmail.com 

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 
Daniel Bak 

 
Tlf. 31 26 42 61 

 

Bestyrelsesmedlem 
Thomas Rønnpage  

 
Tlf. 40 17 28 32 

 
info@enghaven-bowling.dk 

1. Suppleant 
Henning Nielsen 

 
Tlf. 75 86 80 27  

 
henning@enghaven-bowling.dk 

2. Suppleant  
Jette Lillebæk 

Tlf. 75 71 26 80 
el. 20 936 122 

 
jeli@cityvision.dk 

Revisor 
John Krogh  

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

 

   

Bingoudvalget 
 
 

Det kunne blive  dig      se side  26 

28 
sider 

GOD SOMMER 

Klubmedlemmerne  
må til lommerne 
af Jette Lillebæk 
 

Efter lørdagens generalforsamling hvor regnskabet 
viste underskud på 36.930,74 kr. og hvor det for-
ventes at blive til minus 43.500 kr. i det kommen-
de budget, så blev prisen på at være medlem med 
til træning sat op til 200 kr. pr. måned mens de 
mange spillere uden træning får en stigning på 25 
% således prisen bliver 100 kr. pr. måned.  
Det ventes også at serieprisen ved kampe vil stige 
5,00 kr. pr. serie.  
 

Ny formand 
 
Som ventet var der  
ingen kamp om at  
blive formand. Det blev 
nødvendigt med en kort 
pause hvor bestyrelsen 
fik overtalt Anna M. Jør-
gensen, som så tog tjan-
sen.  
 
 

Kasper Laursen blev som ventet ny kasserer, 
mens Daniel Bak blev udråbt som den kommende 
ungdomsleder.   
 
Se den nye samlede bestyrelse på side 28 

Anna M. Jørgensen, arkivfoto 
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Årets beretning 
af Henning Nielsen 

 
Formandsberetning til generalforsamlingen 
den 17. maj 2008.  
 

Det er jo gået godt for klubben i denne sæ-
son. I forhold til så mange andre klubber har 
vi ikke oplevet den store medlemstilbagegang 
på trods af, at vi er en af de største klubber 

set i forhold til antal aktive medlemmer. 
 

Det tyder på, at medlemmerne som hovedregel er tilfredse 
med at komme i klubben både til træning og til kamp. 
 

Jeg kunne godt ønske mig, at vi havde en større ungdomsaf-
deling, men det ville dels kræve, at der var nogle voksne, der 
ville tage sig af det og at klubben lavede en kampagne på sko-
lerne – evt. via en skoleturnering. 
 

Turneringsresultater – senior: 
 

Jeg vil ikke trætte jer med at slutresultatet af samtlige rækker 
men fremhæve enkelte: 
 

Herre 1. division var der fra starten forventning om, at de 
ville spille med i toppen og forhåbentlig rykke op i ligaen. På et 
tidspunkt så det også ud som om, at det ikke kunne glippe, 
men alligevel blev de 2 sidste runder meget spændende og 
medrivende – vandt 6 – 4 begge gang – marginalerne var på 
holdet side, hvilket medførte oprykning til bowlingligaen. 
 
 

 

Fortsætter side 8 

Klubblad 
 
 

Jette Lillebæk, redaktør 
Telefon: 75712680 eller 20 936 122 

 
email:    jette@vfi.dk 
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Pigeaften  
 

af Jette Lillebæk 
 
 

Som sidste år mødes alle pigerne, den første fredag i september, til 
en aften med mad og hygge.  
 

I år bliver det  

Fredag d. 5. September. 
 
Mere information på tilmeldingslisten, som vil være hængt op efter 
sommerferien  .  

Husk du kan altid finde de sidste nyheder fra  
klubben på vores hjemmeside :  
www.enghaven-bowling.dk 
 

Deltag gerne i vores debatforum - har du ikke fået 
koden eller har glemt den så kontakt Thomas Rønnpage  
eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer 
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Tillykke til alle jer der har fødselsdag 
Særlig tillykke til jer der har en rund 
fødselsdag.  

 
40 år  
Henrik Jørgensen 
( Joe ) kunne søndag d.  
4. maj fejre sin 40 års fød-
selsdag.  
 

30 år 
Lotte Jensen 
blev tirsdag d. 13. maj 30 år. 
 
30 år 
Jette Frost Larsen bliver  

30 år, torsdag d. 12. 
juni 
 

 
05. Anne Mette K. Pedersen, 36 år 
09. Mette Kristensen, 49 år 
09. Poul Kaltoft, 65 år 
10. Linda Hansen,  55 år 
12. Ruth Andersen, 59 år 
20. Gert Frandsen, 28 år 
26. John Friis, 54 år 

Maj 2008 

 
 

02. Kenneth Kristiansen, 35 år 
09. Tove Blirup, 63 år 
25. Erik Hansen, 63 år 
28. Hertha Rasmussen, 61 år 
30. Henning Nielsen, 57 år 
 

 
 

01  Jan Jørgensen, 58 år 
02  Leif Laursen, 69 år 
 

 
 

04. Pia Guldbrand, 46 år 
18. Inge B. Nielsen, 53 år 
22. Kurt Agerbech, 64 år 
28. Kirsten Jensen, 58 år 
31. Hans Ove Bertelsen, 69 år 
31. Thomas Rönnpage, 36 år 
 

Juni 2008 

Juli 2008 

August 2008 
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Det kunne du bl.a. læse i klubbladet i  
majnummeret for 1-5 år siden …… 
af Jette Lillebæk 
 

Læst i bladet maj 2003  
Claus Johansen klub-mester for første gang.  
Efter i flere år at have været nr. 2 lykkedes det  endeligt i år for 
Claus Johansen at vinde klubmesterskabet.  
 

Læst i bladet maj 2003  ”Under 4 øjne ” med Peter F. Larsen 
Hvad er din højeste serie ? 
267, men det er mange år siden. Jeg var ude at spille for sjov med 
nogle venner i Esbjerg. Jeg vandt et joggingsæt. Havde jeg lavet 
275 ville jeg have vundet en bowlingkugle. Men nu har jeg selv inve-
steret i eget udstyr.  
 

Læst i bladet maj 2004 ( Ferieplaner ) 
Erik Hansen, Serie 2, Herrer 4 : Vi skal for første gang rigtig 
langt væk. I august tager vi 14 dage til Isla Margarita. Det glæder vi 
os meget til .  
 

Læst i bladet maj 2004 ( Tillykke ) 
Kurt Agerbech kan søndag d. 22. August fejre sin 60 års fødsels-
dag.  

Læst i bladet maj 2005,   ( Hørt over kugle-returen) 
Anna Margrethe Jørgensen, kunne man for et par måneder siden 
høre i radioprogrammet ”De ringer, vi spiller”  i samtale med Keld 
Heick. Hun fortalte vidt og bredt om alle sine aktiviteter, men der 
faldt ikke et ord om bowling.  
 

Læst i bladet maj 2005  - ”Under 4 øjne” med Jonna Nielsen 
Har du en uddannelse ? 
Jeg er faktisk uddannet isenkræmmer i Fredericia. Senere kom jeg 
til Henning Hansen i Vejle, da Henning og jeg flyttede sammen.  
 

Læst i bladet maj 2007 - ”under 4 øjne” med Torben Slot 
Er du her fra Vejle ? 
Nej , jeg er fra Vestjylland. Fra en gård ved Ulfborg. Det ligger ca. 
20 km. nord for Ringkøbing og ca. 8 km. inde i landet.   
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Under 4 øjne 
af Jette Lillebæk 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Du bor i Børkop, Hvor længe 
har du gjort det ? 
”Lad mig se … næsten 7 år ” 
Hvor er du født ?  
”I Mølholm, så jeg er nærmest 
vendt hjem igen da Børkop nu er 
under Vejle Kommune. ” 
Er du forlovet ? 
”Nej jeg er single-pige” 
Du har Mark, hvor gammel er 
han ? 
”han er blevet 13 år og skal konfir-
meres næste år” 
Hvilken uddannelse har du ? 
”jeg er civiløkonom i regnskab” 
Hvor arbejder du ? 
”Hos Fredericia Skurvogne, ja fak-
tisk har jeg været der 2 år pr. 1. 
maj ” 
Hvornår begyndte du at bowle? 
1992 tror jeg. Min søster Lone be-
gyndte året før, men jeg var ude at 
sejle” 
At sejle, hvad mener du ? 

Claus, som jeg har Mark med var  
maskinmester på et stort skib. Jeg 
tog med et par gange. Jeg arbejde-
de som stewardesse. Vi var både i 
Hongkong og Singapore. Engang lå 
vi en måned i dok i Japan. Jo jeg 
har skam en søfartsbog” 
Du har været årets bowler, 
hvornår var det ? 
”Det var i 2006, altså to år siden” 
Hvorfor blev det dig ?  
”Jeg blev indstillet af Kasper Laur-
sen. Jeg tror jeg blev valgt fordi jeg 
havde haft min hidtil bedste sæson. 
Det forår spillede jeg mig til landsfi-
nalen i Gold Cup og scorede også 
min, indtil nu, højeste serie på 246, 
i øvrigt i den indledende finale i 
Gold Cup” 
Hvad er din rekord for 6 serier ? 
”1130. I forbindelse med Gold Cup” 
Har du andre interesser end 
bowling ” 
” Ja, det sidste år har jeg gået til 
fitness. Det vil jeg nok fortsætte 
med og så vil jeg genoptage mave-
dans som jeg tidligere har dyrket ” 
Hvad er din livret ? 
” Culottesteg eller et rigtig lækkert 
stykke rødt oksekød” 
Hvilken bog ligger på dit nat-
bord ? 
”Den hedder ”Engle”. Jeg kan ikke lige 
huske forfatteren, men den er god.  
 

Githa Lorentzen 

fortsætter næste side 

 Min gæst 
denne gang 
er den 46 
årige Githa  
Lorensen.  
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Den handler om en familietrage-
die. Et godt drama”    
Har du planer for sommer-
ferien ? 
” Ja vi skal til USA” 
Hvem er vi ? 
”Det er min kæreste Steen og 
hans 11 årige datter Frederik-
ke” 
Hvor skal I hen, det er jo et 
stort land ? 
”Vi flyver til New York hvor vi 
skal være nogle dage. Så kører 
vi op og ser Niagara vandfal-
det. Vi skal også til Washington 
og se ”Det Hvide Hus” .Vi skal 
af sted ca. 14 dage. Jeg har 
ikke være i USA tidligere så jeg 
glæder mig meget” 
Rigtig god tur. Det bliver en 
kæmpe oplevelse. 
Tak for sludderen.   

 

Følg vores Elite - herrer i den nye sæson  
 
Hjemmerunden finder sted  
d. 21-22. Februar 2009 i Bowl ´n´ Fun, Vejle 
 

Sæt allerede nu x i kalenderen.  
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Vitser Også damernes 2. hold vandt deres række endda meget 
overbevisende. De var 12 point foran nærmeste hold. 
 
Af andre gode resultater kan nævnes, at Mix 1 blev nr. 2 i 
deres række og skal deltage ved JM i Hobro. Mix 3 blev 
ligeledes nr. 2 i deres pulje. 
 
Jeg håber at alle hold har haft gode og sjove timer sam-
men og at alle også fremover fortsætter med at spille 
bowling. 
 
Vi deltog med 5 herre hold og 2 dame hold i Jysk Turne-
ring. Efter 1. runde var der 4 herre hold tilbage og efter 2. 
runde 2 hold. Regionsfinalen blev endestation for begge 
hold. 
 
I landspokalen tabte holdet i 2. runde til Brasilia. 
 
Af andre resultater kan nævnes, at Lars ”Mallo” vandt JM i 
mix sammen med Trine Simonsen, Viborg – Rothborg blev 
nr. 6 sammen med Stine Meedom. Mallo var ligeledes med 
i toppen da der blev spillet DM mix, hvor han og Trine blev 
nr. 3. 
 
Forbundsmesterskaber Trio: Mallo blev nr. 3 sammen med 
2 spillere fra PinCrackers. 
 
I alle mesterskaberne var vi godt repræsenteret, men flere 
må gerne deltage. 
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Ungdom: 
 
Der var tilmeldt 2 hold i turneringen. Det ene hold fik 
sølv og der er for øvrigt 5 år i træk at ungdom vinder 
medaljer. Hold 2 klarede sig ikke så godt, da det var 
svært i starten overhoved at få nogen til at spille. 
Det har været en spændende sæson og flere af spil-
lerne har i løbet af året sat personlige rekorder. 
 
Vi har også været vært for JBU’s ungdomsstævne, 
hvilket var meget spændende. Vi havde også spillere 
med, men trods en enkelt personlig rekord, rakte det ikke 
til noget i det skrappe felt. 
 

Brian takker jo af efter flere år som ungdomsleder. 
Han udtrykker i den forbindelse alt held og lykke til 
den nye ungdomsleder. 
 
Holdsætning: 
 
Ernst og Leif har et stort arbejde med at sætte de 
mange hold. Det er en stor kabale at få til at gå op. 
Det er gået rigtig godt i år – der har kun været en 
gang, hvor det har været nødvendigt at trække et 
hold på grund af afbud og mange kampe i samme 
weekend. Det synes jeg er flot. 
 
Jeg skal stadig opfordre til, at afbud bliver givet i or-
dentlig tid, således at der kan findes afløsere i god tid. 
Hvis I på forhånd ved, at I ikke kan spille bestemte 
datoer, så skriv det på listen.  
 

Fortsætter side 22 
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Mød vores nye  
kasserer 
af Jette Lillebæk 
 

Han er  
29 år.  
Netop 
færdigud-
dannet  og 
vores nye 
kasserer.  
Hans navn er  
Kasper Nørregård 
Vandal Laursen.  
 
Til september runder du 30 
år, hvordan har du det med 
det ? 
”Mærkeligt, det måtte jo kom-
me. Jeg er faktisk godt tilfreds. 
Der er meget lidt jeg fortryder” 
Hvad kunne det være ? 
”At jeg f.eks først flyttede 
hjemmefra da jeg var 20 år”  
Skulle du ikke have været 
gift nu og have fået et par 
børn ? 
”Nej, ikke nu. Jeg må indrøm-
me jeg er meget mere karriere 
menneske end jeg er familie 
menneske” 
 

 
Er du vejlenser ? 
”Ikke rigtigt, jeg født og op-
vokset i Horsens” 
Hvad har du af familie ? 
”Meget lidt. Jeg er enebarn. 
Mine forældre blev skilt da jeg 
var 8 år. Først boede jeg nogle 
år hos min far og siden flytte-
de jeg med min mor til Vejle. 

Min far bor ikke i Danmark. 
Han mødte en pige fra Nicara-
gua og de har valgt at bosætte 
sig der.  
Har du besøgt ham ? 
”Ja, jeg var derovre i sommer-
ferien, da jeg var en lille lys-
året dreng på 10 år. 
Jeg husker det som et u-land. 
Meget anderledes end vi er 
vant til” 
Skal du derover igen ? 
”Ja, min far kommer hjem til  
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med …... Dit snit ligger i 
øjeblikket på 166. Har det 
været højere ? 
” Ja, 176, Det var en efterårs-
sæson. Jeg er altid bedre om 
efteråret end om foråret, jeg 
ved ikke hvorfor” 
Hvad er din bedste score ? 
”Det var faktisk i sidste kamp, 
da lavede jeg 589 kegler på 3 
serier. Det er 196,33 i snit” 
Har du andre interesser 
end bowling ? 
”Ja, hver lørdag formiddag 
dyrker jeg Judo nede i Idræt-
tens hus. Jeg er allerede avan-
ceret fra det hvide bælte til 
det gule, men er stadig begyn-
der. Jeg må sige at det er no-
get billigere at dyrke end at 
spille bowling. Med licens ko-
ster det 650 kr. om året” 

sommer, og så regner jeg med 
at tage med ham hjem og bli-
ve et par uger ”  
Du er netop blevet færdig 
med din uddannelse ? 
”Ja, jeg er blevet færdig som 
Cand. Ling. Merc. ” 
Hvad vil det sige på 
dansk ? 
”Jeg er tolk og translatør i en-
gelsk ” 
Er du på jagt efter et job ? 
” Ja, men det er ikke nemt. Vi 
er få der søger til endnu færre 
jobs ” 
Hvor længe har du spillet i 
Enghaven ? 
” Næsten lige fra begyndelsen. 
Jeg begyndte som ungdoms-
spiller. Ja, faktisk har jeg væ-
ret medlem over halvdelen af 
mit liv. Jeg føler, jeg har delta-
get meget i klubbens arbejde. 
Jeg har både være med til at 
dele  skraldeposer ud, taget 
rigtig mange ekstra bingovag-
ter, taget stor del i dommer-
gerningen samt har sjældent 
sagt nej til at spille hvis senior-
lederen har ringet efter mig. 
Nu skal jeg så formentlig være 
kasserer. Det job passer mig 
godt”  
Hold op hvor du snakker 
jeg kan næsten ikke følge 

Fortsætter side 23 
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Sidste klubblad  
af Jette Lillebæk 
 
På begyndelsen til 7. årgang har jeg 
taget den endelige beslutning om at 
stoppe mens legen er god.  Trods 
utallige opfordringer føler jeg stadig 
ikke at jeg får den store opbakning fra 
klubbens spillere med deres gode hi-
storier og måske netop derfor, er jeg 
også ved at køre træt i det.  
Jeg lavede også klubblad i min gamle 
klub, BK Citybowling, Odense og har 
derfor lavet blad i over 10 år.  
En ting har dog glædet mig alle disse 
år. Når bladet er kommet ”på gaden” 
har I vist meget stor læselyst.  
Tak for det.  
 

Klubmesterskab 2008 

Der var god interesse for at se  
trinfinalerne blandt de spillere der  
ikke var noget så langt.  

Finale mellem Lars Nielsen ( spillende ) 
og Bao Thien Vu.  

Damefinalen i fuld gang - over 2 serier - 
Pia Guldbrand og Linnea Skøtt 
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Klubmesterskabet 2008 
af Jette Lillebæk 
 
For 7. gang i træk lykkedes det igen for Pia Guldbrand at vinde  
damernes klubmesterskab. Hendes modstander i finalen var Linnea 
Skøtt, der måtte erkende at hun havde været meget nervøs.  
Ny vinder hos herrerne blev 40 årige Mallo, Lars Nielsen.  
Han elimenerde Bao de Vu. som ellers havde vist meget flot spil på de 
første 6 serier og vandt grundspillet.  
Klubmester med handicap blev Kirsten Jensen og Thomas Alrø.   
Stort tillykke til alle fire.   

Guld til Pia Guldbrand, sølv til Lin-
nea Skøtt samt bronze til Henny 
Olsen. Guld gav 500,00 kr.  

Guld til Lars Nielsen, sølv til Bao 
Thien Vu  og bronze til Egon  
Sørensen 

Seniorleder Ernst Guldbrand over-
rækker 300 kr. til vinderen af handi-
cap-rækken for herrer, Thomas 
Alrø 

Den afgående formand, Henning 
Nielsen siger tillykke til Kirsten 
Jensen for hendes sejr i handi-
cap-rækken for damer  



Mandag d. 26. Maj  
Efter træningen er BK Enghaven vært  
ved en øl/vand. 
 

 
Bestyrelsen  
 
HUSK : Første træningsaften efter ferien  
mandag d. 4. august 
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Slutstillinger for sæsonen 2007/2008  
Herrer 

 Jyllandsserie 1 Kampe Point Kegler 
1 Hertugen 92  18 132 73457 
2 Pletten 18 130 77768 

3 BK Dillen 18 106 74324 

4 BK Tarok  18 104 68858 
5 Enghaven  18 95 75064 

6 BK Hvepsene 18 77 70615 

7 Gram 18 74 69056 

8 Strikeland 18 60 69050 

9 ØBwK  18 60 72229 

10 HBK 91  18 42 67427 

 2. division Kampe Point Kegler 

1 Sydj.Bowl.team 18 137 85644 

2 Landsoldaten 18 123 87032 
3 Smut 18 119 85974 

4 Brasilia 2 18 115 85740 
5 Snoobi 18 110 80528 

6 Enghaven 2 18 90 80940 
7 BK Hvepsene 18 74 80371 

8 4 Kanten 18 62 80371 

9 BCM 18 56 79712 

10 HBK 91  2 18 14 70809 

Flere Stillinger næste side 

 R4 Pulje 4 Kampe Point Kegler 
1 Trekanten 4 36 62 62 
2 ABC 2 36 42 42 
3 Vestenvinden 3 36 32 32 
4 Enghaven 5 36 30 30 
5 Bk Ribe 3 36 14 14 

 1. Division Kampe Point Kegler 
1 Enghaven 18 128 86888 
2 Brasilia 18 126 90034 

3 Trekanten 18 118 87888 

4 Stenhuset 18 106 84894 
5 Fight 18 92 83786 

6 Apollon 18 74 82606 

7 Five o´Clock 18 72 82960 

8 Amici 18 66 82270 

9 HBK 91 18 64 84077 

10 BK Viborg 18 54 81040 

 Jyllandsserie 2 Kampe Point Kegler 
1 Thor 94 18 132 79240 
2 Trekanten 18 122 79375 

3 BK Grænsen 18 122 76528 

4 Syd.bowl.team 18 116 76756 
5 Varde BK 18 93 77087 

6 Landsoldaten  18 91 75906 

7 4-kanten 18 84 74896 

8 Bk Sydvesten 18 62 72363 

9 Pletten 18 56 69666 

10 Enghaven 18 22 70318 

På dette 3 mands hold har primært Dennis Frandsen, 
Kasper Laursen og Marc Selmer, spillet.  

Sidste aften inden 
sommerferien 



Damer 

 2. Division Kampe Point Kegler 
1 Makrellen 18 130 72440 
2 Trekanten 2 18 120 71501 
3 4 Kanten 18 112 70382 
4 KBC 78 18 108 69718 
5 Smut  18 80 69844 

6 Sydj. Bowl.  18 78 68075 

7 ØBwK 18 74 67945 

8 Amici 18 72 67584 

9 Pletten 18 71 68321 

10 Enghaven 18 55 67394 

 Damer Pulje 2 Kampe Point Kegler 
1 Enghaven 2 48 66 21746 
2 BK Dillen 1 48 54 21814 
3 Gram 1 48 44 20793 
4 ABC 1 48 28 20238 

Vores bedste damehold ligger igen til nedrykning, 
men hvem ved …. Måske fortsætter de i 2. Divisi-
on. Ikke alle hold kan nemlig samle 6 damer.   

Endnu en gang guld til dette 3 mands damehold 
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 Mix Pulje 1 Kampe Point Kegler 
1 Blåvand BK 2 40 58 20260 

2 Enghaven 6 40 42 20205 

3 FBK 88 1 40 42 20050 
4 Hertugen 92 3 40 41 19721 

5 HBK 91 6 40 32 19187 

6 Vestenvinden 4 40 25 13644 

Mix-rækkerne 

 Mix Pulje2 Kampe Point Kegler 
1 Landsoldaten 3 40 49 18352 

2 Varde BK 2 40 48 18793 

3 Bov IF 1 40 48 18750 
4 BK Sydvesten 2 40 47 18532 
5 Enghaven 7 40 36 18358 

6 Vestenvinden 5 40 12 6752 

På Enghaven 6 har vi kunnet finde Ernst og Pia 
Guldbrand samt Mickey Laursen og Majken G. 
Leonhardt. 

Henning og Jonna Nielsen, Mogens Andersen og 
Erling Sørensen har man kunnet følge på dette 
hold. 
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 Mix Pulje 3 Kampe Point Kegler 
1 Bov IF 2 40 54 18485 

2 Enghaven 8 40 50 18159 

3 Trekanten 5 40 48 18021 
4 Sydj. B.Team 4 40 34 17788 

5 ØBwK 3 40 32 17072 

6 BK Tarok 40 22 11338 

Mix-rækkerne 

 Mix Pulje5 Kampe Point Kegler 
1 Stars and strike 2 40 56 56 

2 BK O.Z. 1 40 54 54 

3 Grindsted BK 2 40 40 40 
4 Pletten 3 40 36 36 
5 Gram 3 40 32 32 

6 Enghaven 9 40 22 22 

Her har vi kunnet se Karin og John Friis samt  
Frede Jensen vælte kegler.   

Enghaven 9 bestod af Jette og Peter Frost Larsen 
samt deres gode ven, Thomas Rønnpage.  
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Slutstillinger for ungdom 

 Ungd. Pulje 2 Point Kegler 
1 Stars & strike 1 72 25950 
2 Enghaven 1 72 25874 
3 BK Ribe 2 70 24557 
4 Gram 1 66 25417 
5 Thor 94 1 60 24543 
6 Grindsted BK 3 54 24480 

7 HBK 91 2 50 19605 

8 Varde BK 2 0 0 

Slutresultatet 

 Ungd. Pulje 3 Point Kegler 
1 HBK 91 4 86 21247 
2 Stars & Strike 2  70 21850 
3 Strikeland 68 21868 
4 Trekanten 66 18427 
5 Sydj.B.Team 2 48 19969 
6 Enghaven 2 38 12527 

7 HBK 2 34 12884 

8 Sønderborg 1 30 13610 

 

Holdet på Ungdom , pulje 3. 
Fra venstre ses Mark Ras-
mussen, Matine M.  
Madsen samt Cecilie K. 
Pedersen.  
Deres sidste kampe blev lige-
ledes spillet  i Horsens, me-
dio april.  

Flotte sølvmedaljer igen -  
for 5. år i træk 
af Jette Lillebæk 
 
På billedet ses Ungdom pulje 2, Johnny 
Tu Thien Vu, Mikkel Mortensen og Ka-
sper Krogholm. De sikrede sig endnu en 
gang flotte sølvmedaljer den sidste spille-
dag i Bowl ’n’ Fun, Horsens.  
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Den Lille Sky  
Hvorfor skulle den lille sky i skole? 
 
Svar: Den skulle lære at regne!  

Psykologi evner  
En ny lærer i Lille Per's klasse 
ville afprøve sine psykologi evner 
på eleverne.  
Lærerinden: "Alle der tror de er 
dumme rejser sig op."  
Efter et par sekunder rejser Lille 
Per sig op.  
Lærerinden: "Lille Per, tror du, at 
du er dum?"  
Lille Per: "Nej, men jeg synes ik-
ke du skulle stå der helt alene."  

En fuld mand går ind i 
en katolsk kirke. Han 
ser sig forvirret om og 
går 
derefter ind i skrifte-
stolen. 
Præsten, der sidder 
på den anden side, 
rømmer sig, da han 
hører, at der er 
gevinst. 
 
Der sker ingenting. Så 
banker han en enkelt 
gang på gitteret. Sta-
dig 
ingenting. 
 
Lettere irriteret ban-
ker han tre gange, 
hvorefter det lyder fra 
den fulde 
mand: "Du ka’ godt 
spare dig, der er hel-
ler ingen papir herin-
de." 
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To blondiner kommer 
gående hen ad ga-
den. 
Pludselig finder den 
ene et spejl og samler 
det op. 
så sagde hun "ej. jeg 
har altså set den her 
person før, det er jeg 
helt sikker på?" 
så tog den anden 
spejlet og sagde "ej 
fjollehoved. det er da 
mig!!  

Ole skulle møde i skole kl. 8 men kommer først kl. halv 9. 
Læreren: Ole, hvorfor kommer du først nu? 
Ole: Fordi jeg drømte om en fodboldkamp. 
Læreren: Kommer du for sent på grund af en drøm? 
Ole: Ja, for der var forlænget spilletid.  
 

 
Svigermor 
Jeg ved godt at du ville  
ønske jeg var død, sagde 
svigermoren, så kunne du 
hoppe og danse på min 
grav. 
 
- Det kunne jeg aldrig finde 
på, mumlede svigersønnen,  
...du ved godt jeg hader at 
stå i kø...  
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Ernst har ytret ønske om at få en af damespillerne med i 
spillerudvalget. Det er noget, der skal arbejdes på til den 
nye sæson. 
 

Andre tiltag: 
 

Trine og Jette har i denne sæson også stået til vores rå-
dighed via velvillig hjælp fra vores støtteforening. Aftalen 
med Trine og Jette blev, at træning var for alle, der havde 
lyst, men også at der skulle gøres noget for at forbedre 
sammenholdet dameholdene i mellem. 
Jeg synes kun, at jeg har fået positive tilbagemeldinger, så 
jeg håber vi kan fortsætte denne form for træning i den 
nye sæson. 
 

Sidste år havde vi en del problemer med indtastning af re-
sultater, men takket være Ernsts indsats er dette et over-
stået kapitel – kun hvis han overlader det til andre 
(undertegnede) går det galt. 
Vi er også sjældent nævnt i JBU-bladet for ikke at have 
indsendt resultatsedlerne rettidig. 
 
Fremtid: 
 

Jeg synes fremtiden ser lys ud for klubben, hvis ellers ka-
balen går op med de ledige bestyrelsesposter. 
Det bliver spændende at følge 1. hold-herre i Ligaen. Vi 
har jo allerede fået tilgang af 2 spillere, der gør 1. holds 
truppen noget bredere. Forstærkningen vil selvfølgelig og-
så være mærkbar nede i rækkerne. 

slutter næste side 
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Fortsat fra side 11 
 
Hvad er din livret ? 
”Det er min farmors ris a la 
mande” 
Har du ellers noget du vil  
fortælle ? 
”Ja, jeg bejler til alle medlem-
mer om at gøre kasserer job-
bet så let for mig som muligt. 
Så vil jeg være modtagelig for 
at fortsætte næste år som 
kasserer ” 
Tak for nu, Kasper. Jeg kan 
vist lige nå at spise en  
banan inden klubmødet.  
 

Jeg har også tiltro til, at 
den træning vi får af Trine 
og Jette vil forbedre resul-
taterne fremover. 
 
Vi kunne selvfølgelig godt 
bruge en større ungdoms-
afdeling, den kunne jo væ-
re en opgave for den nye 
bestyrelse at se på det. 
 
Til slut vil jeg gerne rette 
en tak til bestyrelse for 
godt samarbejde – jeg vil 
gerne sige tak til alle der 
har hjulpet klubben på den 
en eller anden måde – Jet-
te med klubbladet, Daniel 
og Githa med ungdom 
samt alle der har taget del 
i andre praktiske gøremål. 
 
Henning Nielsen 

1. jun. Huy Hoang Phan 17 år 

6. aug. Anders Ø. Skjøtt 12 år 

26. aug. Cecilie K. Pedersen 11 år 

Tillykke  Tillykke  Tillykke Tillykke Tillykke  
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af Jette Lillebæk 

En af mine bedste opskrifter 

 
 
 
 

Det er sæson 
for rabarber 
 

Bag en nem kage  

Rabarberkage 
 
150 g smør/margarine 
250 g sukker 
3 æg 
200 g mel 
1 tsk. bagepulver 
4-5 stilke rabarber ( kan erstattes med 3-4 æbler ) 
         
Mandelflager og perlesukker lægges oven på kagen inden bag-
ningen. Bages i springform, 45 minutter, ved 175 grader.   

2 tsk. kanel 
5 tsk. sukker 

Skal ovenpå kagen, KUN ved æbler 
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 Oprykning til Ligaen …. 
Stemningsbilleder 
af Jette Lillebæk 

Det er meget spændende … 
Mange klubspillere var mødt 
op for at bakke op om vores 
bedste herrer 

”Mallo” alias Lars Niel-
sen skulle lige have sin 
datter konfirmeret men 
nåede at komme til 4. 
serie, hvor han kvittere-
de med 247 kegler 

Tillykke med oprykningen Henning Nielsen over-
rækker guldmedaljerne 
til de glade spillere.  

Michael Sørensens kæreste, 
Ann, havde lavet denne flot-
te og velsmagende lagkage, 
en bowlingbane.   

Det var dejlig at se Henning 
og Jette Salling i Vejle igen.  
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Nye trøjer 
 
Freddy har fundet nye trøjer 
til klubben, Hver medlem vil 
få 1. gratis trøje og herefter 
vil hver trøje koste 100 kr. 
Efter at klubben har fået nye 
trøjer vil alle gamle trøjer og 
skjorter ikke kunne bruges 
mere i kamp, da vi har en 
sponsor som ikke er lovlig at 
have på trøjen mere. De 
gamle trøjer / skjorter vil dog 
stadig kunne bruges i trænin-
gen. Ovenstående træder 
først i kraft fra den nye sæ-
son. 
 
Hvepsene skifter til 
Bowl 'n' Fun Vejle 
 
Hvepsene vil fra næste  
sæson også have hjemmeba-
ne i Bowl' n 'Fun Vejle. De 
skal træne onsdage fra kl. 19
-20. 
 

Månedskeglen  
Vinderne af månedskeglen i 
april  blev Per Frandsen og 
Ove Jørgensen.   

Bingovagter 
 

Hvis du vil have tilskud til dine 
serier i kampe, så vil det være 
en god idé, hvis du tog en bin-
govagt. 
 

Du skal bare have 2 vagter i et 
år! En vagt i foråret og en vagt 
i efteråret. 
 

Du får halv pris på en kamp. 
 

Du kan se, hvornår du har bin-
govagt på kalenderen. 
Jo hurtigere du finder dine vag-
ter, jo større mulighed er der 
for, at du kan få de datoer, du 
helst vil have vagt på. 
 

Hvis du gerne vil have en an-
den til at tage dine vagter, kan 
du selv finde en eller kontakte 
bingoudvalget. 
 

NØDRÅB 
 

I øjeblikket intet bingoudvalg, 
da begge tidligere medlemmer 
er trådt ind i bestyrelsen. Har 
du lyst til ( 1 - 2 medlemmer ) 
at hjælpe så kontakt hurtigst 
muligt bestyrelsen.  
Du vil kunne træne hver man-
dag for 100 kr. pr. måned samt 
være fri for bingovagter. 
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Kasper Laursen havde 
en uge tids betænkning før han 
sagde ja til at stille op som kas-
serer. 
 
Per Frandsen er netop 
vendt hjem efter en uges ferie i 
Irland. 
 
Henny Olsen nåede ikke 
at flytte i sommerhus efter hus-
salget. Hun og ægtemanden 
Manne er flyttet i andelsbolig i  
Grejsdalen.   
 
Claus Johansen har sta-
dig problemer med balancen. 
Det viste han senest ved sidste 
turneringskamp, hvor han opgav 
at stille op.  
 
Ingvard Olesen var pri-
mo i april  en uge på Gran Cana-
ria, hor solen skinnede fra mor-
gen til aften med temperaturer 
på mellem 25 - 30 grader. 
 
Inge Jørgensen er netop 
vendt hjem fra en 4 dages bus-
tur til Polen med gode venner 
 
Gitta og Leif Laursen 
kører i denne uge på  
ferie til Berlin.  

Michael Sørensen er 
ved at uddanne sig til dyrepas-
ser. I øjeblikket er han i prak-
tik i Nykøbing Falster Zoo. Han 
bor nemlig på Falster hos sin 
kæreste Ann. De har brugt 
meget tid i deres bil for at Mi-
chael har kunnet spille på før-
steholdet.  
 
Ghita Lorenzen har 
netop været på Kreta i 6 dage 
med sin arbejdsplads.  
 
Niels Chr. Svendsen 
blev på den netop overståede 
generalforsamling valgt til året 
bowler.  

 
 
 
 
 
 

Torben Sloth deltog ikke 
i klubmesterskabet, da han 
samme dag satte kursen mod 
Thailand, hvor han skal være 
de næste 16 dage. 

N. C. Svendsen, 
arkivfoto 


