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Nu er vi i gang med 
den nye sæson. 
af Anna Margrethe Jørgensen, formand 
 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde alle 
velkommen til den nye sæson og håber I har 
haft en god sommer.  
En særlig velkomst til de nye medlemmer og 
de gamle nye som er kommet tilbage i somme-
rens løb. Vi i bestyrelsen håber I vil føle jer vel-
kommen. 
 

Jeg vil også byde den nye bestyrelse velkom-
men. Håber vi får et godt samarbejde. 
 

Snart skal vi i gang med at spille. 
Holdene er sat sammen af vores spillerudvalg 
som er Ernst, Henning og Brian. 
For damerne er det Ghita. 
Så kik ned i klubben og kryds jer af til kamp. 
Man skal selv ned og tage sin b ingovagt, 
da vi ikke har nogen unge mennesker der kan 
tage dem. 
Så hjælp bingoudvalget med at få jer skrevet 
på. 
 

Vi ser også gerne vores dommere skriver sig på 
til en vagt. 
 

Træning med Trine og Jette er også i gang. 

Til slut vil jeg ønske alle en god bowlingsæson. 
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En ny sæson truer!!! 
af Ernst Guldbrand 
 
Nye trøjer, nye spillere, nye regler. Jo, der er masser af nyt her 
ved indgangen til den nye sæson. 
 
Nye Trøjer 
 

De nye trøjer som BK Enghaven`s Venner og BingoXperten Fred-
dy Rasmussen, har indkøbt til vores licensspillere, er ved at være 
uddelt. Det er ganske få der mangler at få det antal, de har be-
stilt. For god ordens skyld skal jeg nævne at den første er gratis. 
De efterfølgende vil koste 100,- kr. pr stk. Seniorlederen er trøje-
bestyrer. 
 
Holdene 
 

Som bekendt rykkede vort 1. hold  herrer op i Ligaen. Det skal bli-
ve interessant at følge dette hold. Nye spillere er kommet til, 
hvorfor holdet ikke er helt identisk med det som sikrede opryknin-
gen. 
 
Men ét er sikkert. Da der potentielt er 14- 15 spillere der alle kan 
matche de udfordringer Ligaen byder på, ja så vil der være 
"skærpet tilsyn" med alle disse spillere.  
 
Vi vil gå målrettet efter en plads i slutspillet, som jo finder sted på 
Pletten, i 2009. Hvilken oplevelse det vil være!! 
 
Ellers er der store forventninger til alle hold, også damerne!! I år 
er 3 mandsholdet (damer) droppet, så der kun satses på 6 
mandsholdet, jeg kan godt høre at der er problemer visse datoer 
med at stille hold, men det kunne jo være at der viste sig et par 
nye damespillere. Vi har da lov at håbe. 
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Andetholdet herrer er det sted 
hvor afløserne for førsteholdet 
befinder sig, så med det in 
mente, forventes der masser af 
kampgejst, og vilje, Det må ab-
solut blive et tophold. 
 
Jyllandsserie og serie 1 . Tja, 
der er afgang af en 4-5 spillere, 
så nye kræfter må hjælpe til, 
men de skal nok hive en del 
sejre hjem. Tror meget på serie 
1. holdet, der er potentiale til 
noget stort i de drenge. 
 
For puljeholdenes vedkommen-
de, er der oprettet et nyt hold, 
således at der nu er to 
herrehold a 3 mand. 
 
På mixfronten er vi i år 5 hold, 
der tager ud og kæmper en vis 
legemsdel ud af bukserne. 
Så ka´de lærer det!!! Masser af 
medaljer ligger og venter. 
 
I Jysk Turnering er der et da-
mehold, + 5 herrehold tilmeldt. 
Med de stærke hold- 
sammensætninger der er skabt, 
er alt andet end en plads i fina-
len en fiasko. 
Husk at regionsfinalen foregår 
på vores hjemmebane. 

Landspokal  
I år er også damerne med. 
Det er rigtig godt. Vi forventer 
en sejr i første runde.    
 
Nye Regler 
 

 Må også hellere nævne at 
der i år er kommet nye regler 
i dommerhåndbogen. Det er 
bl.a præciseret at usportslig 
optræden, dvs. slag og spark 
til kugleretur, egne og andres 
tasker etc. vil udløse en ad-
varsel. 
 
En advarsel der vil medføre at 
ruden, hvori advarslen er g i-
vet, vil blive nulstillet. 
To advarsler samme dag med-
fører bortvisning, og det er 
IKKE muligt at indsætte  
reserven. Hvis man vel at 
mærke har en sådan til rådig-
hed. 
 
Det er for øvrigt planen at få 
etableret et dommerkursus, 
ved Henning Salling. Forment-
lig i september eller oktober. 
 
Tilbage er kun at ønske alle 
en rigtig god sæson. 
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En mand, der netop er udskrevet 
fra hospitalet, er på besøg hos en 
af sine gamle medpatienter. Han 
stopper op ved en seng, hvor der 
ligger en kineser, som ser ud til 
hurtigt at blive dårligere. Pludselig 
stønner 
kineseren: - »Woong sing hoo«, 
og dør. Vel ude fra hospitalet går 
manden ind på en kinesisk grillbar, 
hvor han spørger indehaveren: - 
Hvad betyder »Woong sing 
hoo« ? -  
Det er mærkeligt, siger grillbar-
indehaveren; men for mig lyder 
det fuld- stændig, som om du si-
ger: »Flyt dig din idiot, du træder 
på ilt slangen« ! 
 

af Jette Lillebæk 

Lidt til smilehullet  

Hvem tilhører … 
 
Der var stor ståhej i 
det lille hjem.  
Ægteparret skulle 
skilles, og parret 
diskuterede vildt og 
inderligt , hvem der 
skulle have foræl-
dreretten over par-
rets barn.  
 

- Hør her! råbte ko-
nen vredt, Jeg har 
bragt barnet til ver-
den!  
 

- Ja! brølede hendes 
mand, men når jeg 
kommer penge i en 
automat, og der så 
kommer en pakke 
cigaretter ud, hvem 
tilhører cigaretterne 
så? - automaten el-
ler mig? 

I hjemmet 
Ægtemanden kommer for tidligt hjem 
og ser en ulmende cigar i askebæg-
ret.  
Hvor kommer den fra ? råber han  
rasende. 
- Brasilien, lyder det forsagt inde fra 
klædeskabet.    

5 5 

Tillykke til alle jer der har fød-
selsdag Særlig tillykke til jer 
der har en rund fødselsdag.  
 

30 år  
Kasper Laursen  
bliver torsdag d. 18. 
september, 30 år.  
 

40 år  
Inge Jørgensen  
fylder 40 somre lørdag  
d. 1. november. 
 

60 år 
Torben Sloth kan 
fredag d. 3. Oktober 
sætte 60 lys i lagkagen.  
 

70 år 
Henny Olsen kan 
torsdag d. 30. oktober 
fejre sin 70 års fødsels-
dag. 

 
 

03. Finn Andersen, 56 år 
04. Linnea Skøtt, 22 år 
04. Ingvard Olesen, 61 år 
04. Per Madsen, 54 år 
19. Brian Jørgensen, 27 år 
23. Lars Andersen, 53 år 
 

 
 

02. Claus Rasmussen, 48 år 
03. Curt Kristensen, 63 år 
15. Ulla Haaning, 46 år 
16. Rene Andersen, 48 år 
19. Michael Sørensen, 38 år 
21. Ghita Lorensen, 47 år      
24. Daniel Bak, 27 år 

 
 

 
01. Hanne Sørensen, 36 år 
04. Anna M. Jørgensen, 62 år 

 
 
 
 
 
 

September 

Oktober 

November 
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Hørt over kugle-
returen  
af Jette Lillebæk 
 

Linnea Skøtt har netop 
været en uge i Tunesien med 
sin kæreste og gode venner. 
 

Kasper Laursen har 
fået arbejde hos banedanmark 
i Kolding. 

 
Mickey Laursen er 
blevet skadet med sin venstre 
arm ved en arbejdsulykke på 
Gumlink.  Han er dog blevet 
lovet, at armen vil komme i 
orden igen. Bowling må han 
derfor lægge på hylden i en 
længere periode, da han net-
op bruger venstre hånd mest. 
 

Anna Margrethe og 

Jan Jørgensen har til-
bragt sommeren i Italien.  
 

Henning Nielsen har 
fået renoveret  sine kugler og 
fået nye bowlingsko. Om det 
er grunden til hans flotte spil 
med store serier til træning 
vides ikke.  

Anna M. og Jan 
Jørgensen har netop 
været på bustur til Prag.  
 

Henning og Jonna 
Nielsen var en tur på  
Sicilien i den forgangne som-
mer. De så bl.a vulkanen  
Edna.  
 

Klubblad 
 
 

Jette Lillebæk, redaktør 
Telefon: 75712680 eller  

20 936 122 
 

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

 

Næste nummer:  
November 2008   

Bingovagter 
Det er igen muligt at betale 
sig fra bingovagter da vi 
har fået nogle ”nye” unge 
mennesker til at arbejde i 
bingocentet.  
Det koster 500 kr. pr. dags-
vagt at afskrive sin vagt.  
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af Jette Lillebæk 

En af mine bedste opskrifter 

 
 
 
 

MARCIPANTÆRTE MED HAVENS ÆBLER 
Opskriften er til et tærtefad 4-6 pers. 
 

4 store æbler ( eller flere små, alt efter hvad du har i haven ) 
110 g hvedemel 
100 g smør 
75 g flormelis 
150 g ren rå marcipan  
Pynt 50 g ren rå marcipan 
 

Fremgangsmetode: 
Æblerne skrælles, halveres og kernehuset fjernes. Æblerne 
skæres i tern og koges 2- 3 min i lidt vand. Æbleternene læg-
ges i et tærtefad. 
Mel, flormelis, smør og revet marcipan arbejdes sammen til 
en smuldre dej, der fordeles over æblerne. 
Tærten bages ved 200 grader i 10 min, hvorefter 50 g marci-
pan rives over tærten. Bages færdig ved 220 g. i ca. 10 min. 
Kan laves om formiddagen, da den faktisk også er god når 
den er kold. 
Tærten kan med fordel serveres sammen med flødeskum, 
creme fraise eller en god is. 
 
Tips: Æblerne kan sagtens erstattes med havens modne pæ-
rer. 

 
Denne opskrift kommer fra Jonna 
Nielsen ” Vi har lige haft gæster, 
hvor vi serverede denne dessert. 
Den faldt bestemt i gæsternes 
smag ” 
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Under 4  øjne 
af Jette Lillebæk 

 

Denne gang 
har jeg la-
vet et inter-
view med 
den 39 åri-

ge Bjarne Poulsgaard. 
Med en uges forsinkel-
se lykkedes det heldig-
vis at mødes med 
ham.  
 
Hvor bor du ? 
” Jeg bor i Børkop. Jeg har bo-
et der i al min tid ” 
Hvad er din civilstand ? 
” Jeg har en kæreste , men vi 
bor hver for sig indtil videre”  
Har du børn ? 
” Ja, en dreng på 8 år fra et 
tidligere forhold” 
Bor du i hus ? 
” Jeg har eget hus på 160 m ” 
Du kommer fra Hvepsene, 
hvorfor blev det lige 
Enghaven ? 
”For at prøve noget nyt, jeg 
trængte til nye udfordringer ”  
Hvilket hold spiller du på ? 
” 2. division ” 

 

Hvad ligger dit snit på ? 
” Lige nu 189. Mit snit ligger 
generelt mellem 186-195 ” 
Hvad er din højeste indivi-
duelle serie ? 
” 287 eller der omkring. Jeg 
kan faktisk ikke huske det.  
Det eneste der interesser mig 
er hvad jeg har i snit ”  
Har du nogle titler ? 
Nej … jo jeg blev klubmester i 
min sidste sæson for Hvepse-
ne ” 
Hvor længe har du spillet 
bowling ? 
” 8, 9, 10 år. Det begyndte 
med lystbowling ”  
Er du seriøs ? 
” Ja ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så er det måske overflø-
digt at spørge dig om du 
får ekstra træning ved Tri-
ne og Jette ? 
” Ja, jeg vil gerne være endnu 
bedre, mit mål er at kunne 
spille på førsteholdet ”  
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Kan du huske din rekord på 
4 serier ? 
” Ja, jeg mener det var 916. Det 
lavede jeg sidste år i en turne-
ringskamp i Odense Bowling Hal.  
Hvor arbejder du ? 
” Jeg kører som chauffør for HP 
frugt. Jeg kører fast nat.  
Der har jeg været de sidste 9 år” 
Hvad er du uddannet ? 
” jeg er udlært mekaniker, men 
det arbejde forsatte jeg kun med 
et års tid. Jeg har været ansat 
hos Ib Andresen på havnen og 
har i flere år også kørt eksport. 
Jeg har stort kørekort” 
Hvad har du lavet i din som-
merferie ” 
” Ikke noget særligt. Kun været 
på nogle små udflugter ” 
Står du på ski ?  
” Nej og det kommer jeg heller 
aldrig til ”  
Har du andre interesser end 
bowling ? 
” Nej, jeg har mit arbejde og  
skal passe mit hus og så har jeg 
faktisk et lille fritidsjob ” 
Lad mig høre ? 
” Jeg reparerer plæneklippere. 
Ja faktisk alt hvad der kan køre 
på benzin, feks. Havetraktorer ” 

Hvad er din livret ? 
” Uha jeg har mange livretter, 
men stegt flæsk, persille og ny 
opgravede kartofler fra egen 
have, det er bare sagen ”  
Jeg vil sige tak for i dag  
” Ja jeg skal også hjem at have 
lidt at spise inden jeg skal ud at 
køre ”  
 



10 

Held med et gavekort 
af Jonna Nielsen 
 
Jeg vil fortælle om mit held med et gavekort. 
 
Min lærer på Kommunom uddannelse, Hans Sørensen, der 
for øvrigt er ansat ved Vejle Kommune, ringede til mig en 
dag, og sagde hans fattige datter havde vundet et gavekort, 
til 5 gange bowling. 
Hun ville gerne sælge det, og Hans kom i tanke om at Hen-
ning og jeg spillede bowling, vi måtte selv bestemme prisen, 
men hun var som sagt fattig.  
Vi købte gavekortet, og det blev lagt på vores kontor. Det 
havde en udløbsdato der hed 300608. 
Primo juni kommer jeg pludselig i tanke om det, og nu må vi 
se at få gavekortet brugt. Jette bliver 30 år, og vores barne-
barn Kristian bliver 1 år. AK og VE som sædvanlig for få 
weekender. 
Nå vi finder en lørdag eftermiddag, og beder Peter tage med 
os til Fredericia hallen. ( Der var begrænsning på hvor mange 
haller der tager disse gavekort, men FA gør). 
Da vi kommer til hallen bliver vi stoppet af kontormanden der 
spørger hvor vi skal hen, ja vi skal jo bowle. Nej det kan I ik-
ke, vi har lukket indtil ca. 1 aug. ØV det var ærgerligt. Vi for-
tæller om gavekortet, og kontormanden finder en løsning ef-
ter flere telefonopkald. 
Vi må komme tirsdag, de vil åbne hallen for os, 2 baner i 2 
timer. Vi er meget glade og overraskede. Vi stiller op sam-
men med Svendsen og Finn, Henning og jeg. Peter kunne 
desværre ikke, noget med golf. 
Det var flot gjort af Fredericia hallen, og vi har et par gode 
timer.  
Se det var en rigtig solstråle historie.  
PS Svendsen skal ugen efter på ferie til Jesperhus, og her  
bliver den sidste time brugt. 

Turen går til Ribe med en ældre bus 
af Ernst Guldbrand 
 
Da en flok ungdomsspillere lørdag d. 9. august, skulle til 
klubdysten i Ribe, havde vi spurgt Freddy om vi kunne lå-
ne hans ældste bus. Det kunne vi !!  
 

Turen forløb fint lige indtil vi var kommet af motorvejen, 
og ud på landevejen, lidt uden for Brørup. Her var det pla-
nen at skifte til femte gear, men ak og ve.  
Tre forsøg endte alle i tredje gear !!  
Altså var der kun tredje og fjerde gear at gøre godt med.  
Til alt held er der jo ingen større stigninger på stykket fra 
Brørup til Ribe, så det lykkedes fint at nå frem til Industri-
vej i Ribe.  
 

Et opkald til Anne Mette angående vores problem result e-
rede i at det blev aftalt at hun lige skulle snakke med far 
Freddy.  
Freddy ringede tilbage, og aftalen blev at han ville komme 
til Ribe med hans nye bus.  
 

Og ganske rigtig !!  
Klokken ca. 13 trillede Freddy og Cecillie´s far, Michael ind 
på pladsen ved Ribe Bowling Center.  
Falck kom med et " fejeblad" og transporterede den ikke 
så mobile bus på værksted.  
 

Freddy og Michael satte herefter kursen hjemad, da de 
skulle til fest på Sjælland. Så tiden var lidt knap.  
Men en rigtig flot gestus af Bingo eksperten Freddy og 
hans svigersøn Michael.  
Hjemturen forløb ganske uden problemer.  
Vi takker for denne helt igennem fornemme behandling. 
 
Læs også en anden historie fra denne dag side  20 
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De nye snit pr. 30. juni 2008 udarbejdet af Jette Lillebæk   
 Sidste 

gang 
Navn Gl. 

Snit 
Nyt  
Snit 

 

1 - Claus Johansen - 211 Elite  

2 1 Lars Nielsen 215 210 Elite  

3 - Brett Bendtsen 212 205 Elite  

4 2 Michael Sørens. 207 201 Elite  

5 4 Karsten Rothbor 201 199 Elite  

6 9 Bao Thien Vu 191 197 Elite  

7 - Egon Sørensen 208 197 Elite  

8 3 Henrik Jørgens. 202 196 Elite  

9 - Thomas Myrhøj 192 196 Elite  

10 10 Lars Andersen 190 195 Elite  

11 8 Finn Andersen  191 192 A 

12 5 Thomas Alrø 193 192 A 

13 6 Kenneth Kristen. 193 191 A 

14 7 Mickey Laursen 192 191 A 

15 - Bjarne Poulsga. 187 189 A 

16 27 Per Madsen 170 185 A 

17 16 Kurt Agerbech 177 185 A 

18 13 Dick Rasmussen 181 182 B 

19 11 Rene Andersen 186 182 B 

20 17 Niels Chr. Svend 177 182 B 

21 40 Karsten Lillebæk 157 181 B 

22 25 Brian Jørgensen 170 181 B 

23 18 Ove Jørgensen 176 179 B 

 Sidste 
gang 

Navn Gl. 
Snit 

Nyt  
Snit 

 

47 46 Daniel Bak 139 137 D 

 Sidste 
gang 

Navn Gl. 
Snit 

Nyt  
Snit 

 

24 26 Ingvard Olesen  170 175 B 

25 19 Kasper Laursen 176 174 C 

26 30 Ove Berthelsen 166 172 C 

27 15 Per Frandsen 177 170 C 

28 33 Ernst Guldbrand 164 168 C 

29 29 Henning Nielsen 167 168 C 

30 25 Curt Kristensen 164 167 C 

31 21 Patrick Sørensen 174 167 C 

32 31 Harry Flint 164 166 C 

33 36 Niller 159 164 C 

34 12 John Krogh 183 163 C 

35 39 John Friis 157 163 C 

36 24 Poul Kaltoft 172 163 C 

37 23 Erling Sørensen 173 162 C 

38 41 Mogens Anderse 155 158 D 

39 45 Peter F. Larsen 141 157 D 

40 37 Frede Jensen 158 156 D 

41 34 Poul Nielsen 163 155 D 

42 44 Marc Selmer 143 155 D 

43 43 Torben Sloth 143 150 D 

44 46 Gert Frandsen 135 148 D 

45 28 Leif Laursen 169 148 D 

46 42 Thomas Rönnpa. 151 138 D 

12 

13 

Forårets dykker bliver Leif 
Laursen. Han er gået tilba-
ge med 21, fra 169 til 148 i 
snit. Det har ikke været 
muligt at få en kommentar 
fra Leif, da han og Gitta er 
til familiebryllup i Tyskland. 

Foråret højdespringer er den 
32 årige Peter F. Larsen. 
Med et snit på 157 er han  
steget med 16 i snit fra 141.  

HUSK at du kan se resultater 
m.m. på vores hjemmeside, 
www.enghaven-bowling.dk 
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De nye snit for damer 
pr. 30/6 2008 

 Sidste 
gang 

Navn Gl. 
Snit 

Nyt  
Snit 

  

1 2 Pia Guldbrand 172 171 ? B 

2 1 Henny Olsen 178 168 ? B 

3 6 Inge B. Nielsen  155 156 ? C 

4 4 Ghita Lorentsen 147 156 ? C 

5 9 Anne Mette K. Ped. 150 155 ? C 

6 6 Linnea Skøtt  164 154 ? C 

7 8 Gitta Laursen 153 154 ? C 

8 7 Tove Blirup 155 154 ? C 

9 12 Linda Hansen  135 150 ? C 

10 - Ulla Berthelsen 143 148 ? C 

11 - Inge Jørgensen  - 145* - C 

12 10 Kirsten Jensen 147 144 ? D 

13 11 A.M. Jørgensen 145 143 ? D 

14 16 Majken G. Leonhardt 114 136* ? D 

15 14 Jonna Nielsen 136 136 ?  D 

16 13 Karin Friis 138 132 ? D 
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Udarbejdet af Jette Lillebæk 
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Ungdom 

De nye snit pr. 30/6 2008  udarbejdet af Jette Lillebæk 

  Navn Nyt  
Snit  

 

1 Ynglinge Frederik K. Trust 180 A 

2 Ynglinge Mikkel Mortensen 173 B 

3 Ynglinge Camilla Guldbrand 169 B 

4 Ynglinge Kasper Krogholm 160 C 

5 Ynglinge Huy Hoang Pham 131 D 

     

1 Junior Matine M. Madsen 110 D 

     

1 Puslinge Cecilie K. Pedersen 97 D 

Fødselsdage i ungdomsafdelingen 

Oktober 

01. Kasper Krogholm,  17 år 

Stort tillykke 

November 

14. Camilla Cheri Guldbrand, 18 år 



 
 
Speedway tur til  
Prag 
af Linda og Niels Jørgen Hansen 
( Niller) 
 
Her er lidt om vores tur til 
Prag. 
Det hele begyndte med at 
Harry spurgte om der var nog-
le fra ollekolle holdet der ville 
med til Speedway. Torben og 
jeg meldte os straks -  Så blev 
Linda sur, hun ville også med. 
Så langt så godt. Men hvor 
skal vi hen ? Harry sagde ”de 
kører i hele Europa ”  Godt, 
sagde Niller, så tager vi til 
Prag.  
Det var der andre der hørte, 
så de ville også med. Det var 
Rene Snik Snak, Claus Johan-
sen samt Harrys svoger og 
Frode, min nabo.  
 
Vi tog til Prag torsdag d. 31. 
juli med fly. Alt gik fint indtil vi 
ankom til vores hotel. Hotellet 
havde ikke plads til os ??? De 
tilbyd os dog et andet hotel 
lige midt i byen og så var vi 
rolige igen.  

Efter vi havde booket os ind 
gik vi ud for at spise. Havde en 
hyggelig aften/nat med gode øl 
m.m.  
Fredag tog vi ind til centrum. 
Det var meget varmt. 36 gra-
der, så vi var nødt til at have 
nogle pitstop. 
Til frokost var vi nogle der fik 
en fantastisk hvidløgssuppe - 
bare spørg de andre.  
Det blev varmere og varmere, 
men det havde Claus og Snik 
Snak ikke noget imod. De fik 
øje på mange dejlige tasker 
( læs flotte piger ).  
 
Vi tog om eftermiddagen ud på 
en sejltur. Det var dejligt afkø-
lende og en flot tur.  
Fredag aften er vi igen ude at 
spise, da Linda spørger om vi 
ikke skal bowle. Vi andre havde 
ikke set nogen bowlinghal, 
men det havde Linda. Inde bag 
en restaurant lå 6 baner. 
Vi spillede en time og nød et 
par øl.  
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Bagefter tog vi tilbage til hotel-
let og i baren. Claus og Snik 
Snak havde set at tjeneren hav-
de nogle flotte stolper og ta-
sker.  
Lørdag tog vi sporvognen ind til 
centrum for at hygge os. Vi 
skulle tidligt hjem til hotellet for 
vi skulle jo til speedway om af-
tenen.  
Claus kunne ikke dy sig …. Han 
skulle have en ny taske med 
hjem … til hvem … Gad vide om 
han ville få den igennem tol-
den.   
Så kom vi til den store aften, 
men hvordan skulle vi komme 
derud ? Vi var heldige at lige 
uden for vores hotel gik en 
sporvogn direkte derud. Det 
blev en rigtig hyggelig tur. Der 
kom englændere, polakker og 
nogle ikke helt ædru danskere 
ind i sporvognen. Der blev selv-
følgelig moppet frem og tilbage, 
men stemningen var god.  

Endelig var vi inde på stadion. 
Fandt vores pladser og nogle øl. 
Vi var spændte, nogle af os hav-
de aldrig været til speedway før. 
Vi sad lige i starten af første 
sving ( det er der alting sker ). 
Så gik starten … det var fanta-
stisk. Hører deres motorer, se 
dem ligge langt nede i svingene. 
Som Linda sagde ” De kører 
fandeme stærkt ” . Torben følte 
de små hår rejse sig i nakken.  
Det var en fantastisk aften. Vi 
hyggede os med nogle englæn-
dere og polakker. I kender selv 
resultatet * - rent dansk bord, 
så vores store hatte ( 1/2 meter 
lange ) og vores flag blev flittigt 
brugt.  

Tid til 
lidt  
frokost  

Så er vi 
klar 
med 
vores 
festlige 
hatte 

Klar til 
start … 
Der var 
kun plads 
til ca. 
12.000 
tilskuere 
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Aftenen sluttede med et kæmpe 
fyrværkeri. Derefter gik turen 
hjem til hotellet for at fejre en 
god dansk dag. I sporvognen 
hjem havde jeg Dannebrog hæn-
gende ud af vinduet. Det hygge-
de folk sig med.  
Da vi nåede tilbage til hotellet 
valgte nogle at gå ud at spise, 
mens andre gik i baren.  
Senere på aftenen var vi alle 
samlet igen og festede lidt. Det 
havde jo været en dejlig tur.  
Søndag gik med at pakke og 
komme ud til lufthavnen. Lige 
som vi skulle til at indchecke vo-
res bagage opdagede vi, at Ole 
Olsen stod lige ved siden af os. 
Vi fik en rigtig hyggelig snak 
med Ole og fortalte, at vi var en 
flok bowlingspillere fra Enghaven 
i Vejle, der havde haft en fanta-
stisk tur.  
Så var det bare om at komme 
med flyet og rejse hjem efter en 
god tur.  
Vi er dog enige om at vi vil af 
sted igen.  
 
Ps. Søndag var en dejlig dag - 
Snik snak var næsten tavs.  
 
* løbet i Prag blev vundet af 
Nicki Pedersen. Hans Andersen 

Der blev også tid til at kikke lidt på 
Prag. Her ses bl.a Snik Snak, Claus, 
Linda og Torben. 

Lidt mere sightseeing. Her ses fra 
venstre Harry Flint,  Claus Johansen 
og Torben Sloth 

Tid til at slappe af . 
Fra venstre ses Linda og Harry 
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Det stod der bl.a. i klubbladet i  
septembernummeret for 1-6 år siden …… 
af Jette Lillebæk 

Læst ”hørt over kugle-returet” september 2003 
Brett Bendtsen var i forsommeren en tur i Næstved, hvor 
han deltog i en 9 tap turnering. Det blev til en placering som nr. 
5 som gav 2500 kr.. Derover fik han 300 kr. for dagens første 
300 serie.  

”hørt over kugle-returet” september 2004 
Karsten Lillebæk har igen mistet sin biltelefon. Denne gang 
havde han lagt den på taget af sin bil og kørt. 

Indlæg fra Henning Salling, September 2004 
For første gang skal vi prøve kræfter med den bedste række.  
Jeg vurderer, at vi er godt forberedte. En stor del af spillerne 
har prøvet det før og endda med succes. 

Freddy Rasmussen ”Under 4 øjne” September 2005 
Har du aldrig bowlet ?    
Jo jeg var skam aktiv, deltog også i turneringer, men som bin-
go-centret voksede havde jeg ikke tid. Jeg havde også fået et 
dårligt knæ. Jeg havde ca. 170 i snit. 

Seniorleder, Ernst Guldbrand, September 2007 
Hvem har været længst i klubben ?, Tja ser man på medlemsregi-
streringen kan jeg se at Freddy, Herta og Kirsten Jensen står som 
indmeldt i klubben pr 24. sept. 1991, så de må vel være de før-
ste ?  

Ingvard Olesen blev tirsdag d. 4. September, 2007, 60 år.  
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Bowling spiller eller 
golfspiller? 
af Camilla  Cheri Guldbrand 
 

Om det er bowlingspillere  
eller golfspillere kan man  
meget hurtigt komme i tvivl 
om, men bedøm selv.  
Seniorleder Ernst Guldbrand 
og den ’seriøse’ ungdomsle-
der, Daniel Bak var med 
ungdommen til klubdysten i 
Ribe og snød sig delvist til et 
par golfbilletter. Om de plud-
selig fik for meget bowling 
på hjernen vides ikke, men i 
hvert fald endte de på  
golfbanen.  
Der var stor diskussion om 
hvem der var bedst, men  
selveste ungdomslederen 
blev en smule mobset da 
Ernst gang på gang lavede 
hole in one.  
Men mon ikke det er gået 
over.  

Billederne taler vist for sig selv 
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Ferieminder 
af Kasper Laursen 
 
Så er jeg hjemme igen efter en her-
lig uge i det nordlige Italien, hvor 
vejret virkelig var med os.  
 
Det begyndte ellers uheldigt, i og 
med vi brugte det første døgn på at 
være i toge, og så var nattoget 
endda en time forsinket ved an-
komsten til München, så vi nåede 
ikke det til Verona. Derfor måtte vi 
stå op i den temmelig smalle mel-
lemgang med andre turister og sto-
re bagager. Det var lidt træls, så vi 
gruede for hjemturen, men den gik 
heldigvis som smurt. 
 
Vi var ved stranden søndag til tirs-
dag, og det var herligt. Onsdag var 
det bedste, synes jeg, idet vi tog på 
en båd rundt omkring i Gardasøen 
og så på landskabet, klipperne, 
havnebyerne og med havluften i 
hovedet.  
 
Det var herligt. Min tidligere med-
studerende, Dorthe, troede også 
her, hun skulle brække sig, men 
gjorde det heldigvis ikke. Vi kom 
både til Sirmione og Limone og så i 
sidstnævnte en sød, lille, dansk 
guldsmedeforretning, hvor en  

anden tidligere medstuderende, 
den kære Merete, vistnok har ar-
bejdet i sidste årti.  
  
Det var noget underligt pludseligt 
at være der i Norditalien og snakke 
dansk med dem, som tydeligt kun-
ne huske Merete og hendes mand. 
 
De laver altså nogle herlige isanret-
ninger i store portionsglas, som vi 
godt kunne lære noget af herhjem-
me! Så hellere et par af dem frem 
for de ekspanderende Paradis-
butikker, som nu kommer overalt, 
trods deres "sundhed". Jeg kunne 
selvsagt ikke dy mig og fik 4 isan-
retninger i alt dernede. Den største 
kostede  €8,20. De smagte simpelt-
hen så godt, men så gik vi også 
over sø og land derefter og svedte 
tran, så kalorierne kunne komme 
ud. Dorthe mente at have taget 5 
kg på dernede; det mente jeg nu 
ikke om hverken hende eller mig. 
 
Morgenmaden var meget god og 
varieret, og jeg fik en croissant 
hver morgen sammen med frugt, 
yoghurt natural og juice. 
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Den anden halvdel af vores 
halvpension, aftensmaden, 
var til tider lidt af en overra-
skelse dog. Man får 3 retter 
og skal vælge mellem 3 ret-
ter til hver ret. Så jeg har 
prøvet meget lige fra grønts-
sagssuppe og kolde kartofler, 
til løs ris alene, meloner med 
kalvekød, asparges, lasagne, 
vaniljebudding og nogle 
umodne, uskrællede frugter i 
en skål med vand! 
 

Mine penge hjemmefra på 
€100 slog til, hvis det ikke 
var for vores "akutte" sejltur 
om onsdagen, men den var 
til gengæld også alle €26 
værd. Det er altså lidt lettere 
med euro, når man er i ud-
landet samt omregningen, 
prisspekulationerne og lign., 
men lad nu det ligge til en 
kommende folkeafstemning. 
 
Dorthe mødte sørme nogle  
fra sin søsters svigerfamilie 
dernede den første aften, så 
da den ene blev 70+ om 
torsdagen, gav de frokost, og 
vi gav hende et sjal, ørenrin-
ge og en broche. 
  
Fredag var den eneste dag, 
hvor det regnede lidt i star-
ten, men da det holdt op  

over middag, var vi allerede 
godt væk fra stranden og på 
markeder grundet Dorthes 
lettere ubeslutsomhed ;o) så 
vi kom aldrig mere på stran-
den. 
 

Folk dernede er egentlig flin-
ke nok, men det er sørme tu-
ristpræget. Vi var enige om, 
at det er bare stedet for par, 
thi de findes overalt og kæler 
på alskens bænke, strand-
kanter, promenader mv. De 
var overalt, men hotellet hav-
de åbenbart fået det ind i ho-
vedet, at vi ikke var et par, 
så da de ringede til Dorthes 
værelse en dag, spurgte de 
også efter hendes kollega, 
hirr hirr. Egentlig passende 
nok! Engelsk er ikke et talt 
sprog dernede, så vi fik godt 
og grundigt brug for parlø-
ren. Dorthe kunne fransk og 
jeg spansk, men lige lidt 
hjalp det. Pyt med det. 
 

Hotellet var flot, gammelt, 
men godt i stand, og de hav-
de gjort noget ud af det. 
Værelserne var fine med 
dobbeltsenge til os hver, tv,  
pengeskab, god udsigt og 
aircondition. pengeskab, god 
udsigt og aircondition. 
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Stranden, som dog udeluk-
kende var af sten, var blot 
200 m væk. Selv jeg kunne 
dog ikke bunde efter 5 me-
ter. Vi fik spillet en helvedes 
masse, og vi holdt en samlet 
score undervejs, og det end-
te sjovt nok 15-15, da vi hav-
de spillet det sidste i toget på 
vejen hjem. 
 
Så nu sidder jeg så her igen 
og fortsætter med jobsøgnin-
gen, alt imens jeg allerede er 
fortsat med korrekturlæsnin-
gen på hele 3 specialer fra 
andre tidligere medstuderen-
de, og et 4. kommer sikkert i 
august.  
 
Ellers venter min fars fødsels-
dag i morgen, mine bedste-
forældres diamantbryllup om 
1½ uge, min egen runde fød-
selsdag inden længe samt en 
lille sviptur til Nicaragua, 
hvorefter I nok skal få en lig-
nende rejsemail ved hjem-
komsten. Jeg satser ikke lige 
på, at Internet er særlig ud-
bredt derovre i middelalde-
rens jungle. 
 

Snapshots 
fra Garda-
søen 


