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Klubmesterskab 2009 
af Jette Lillebæk 
 
Lørdag d. 9. Maj fik klubben afviklet sit klubmester-
skab for 2009.  
 
For både damerne og herrerne skulle der findes en 
ny klubmester.  
De sidste 7 år har Pia Guldbrand vundet damernes 
række, men i år manglede kun ganske få kegler for 
at spille trinfinale om årets mester-
skab. 
Ny klubmester for damerne blev 
Karen Marie Haargaard, der del-
tog for første gang.   
Hun vandt i den meget spændende 
finale over Ulla Berthelsen.  
Hos herrerne var sidste års vinder, 
Mallo, Lars Nielsen, ikke med i konkur-
rencen. 
Ny klubmester blev Bao de Vu, som de 
sidste tre år ”kun” er blevet nr. 2.  
Årets nye sølvvinder blev i stedet Karsten Rodt-
borg, der dog absolut gav Bao kamp til stegen.  
Begge klubmestre vandt grundspillet, som blev 
afviklet over 6 serier.  
Klubmester med handicap blev Kirsten Jensen 
og Marc Selmer.   
Stort tillykke til alle fire.   
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Formandsberetning til generalforsamlingen 9. maj 2009. 
  
Ja, så gik mit første år som formand. Det har ikke altid været en let 
sag for mig, og jeg har måske heller ikke altid været særlig synlig. 
Men klubben har haft en formand, og heldigvis for os alle har vi haft 
en bestyrelse der har trukket det tunge læs. 
  
Vi kan se tilbage på et år hvor vi igen har prøvet kræfter med Ligaen 
i herrer. Desværre er det ikke gået helt efter bogen, med nye spille-
re. Men vi har stillet med stærke hold hver gang, og der er blevet 
kæmpet. Vi må jo så igen kæmpe for at komme op i ligaen i den nye 
sæson, men det er jo altid godt at have noget at stræbe efter. 
  
Vi har også i denne sæson sagt goddag og velkommen til mange 
nye bowlere, men desværre har vi også sagt farvel til mange. Vi kan 
høre fra andre klubber at det er den samme tendens der er overalt 
for bowlingsporten. Men heldigvis er vi jo en stor klub, og TAK for 
det. 
  
Jeg håber at alle holdene har haft gode og sjove timer sammen og 
at alle også fremover vil gøre BK Enghavens navn kendt. 
 
Turneringsresultater – senior:  Som jeg sagde før, ja, så er vi en 
stor klub, og vi har været med på alle fronter, både hos damer og 
herrer. 
  
12 seniorhold, heraf fem 6 mandshold, samt syv 3 mandshold, har 
været tilmeldt i turneringen, under enten Forbund eller Union. Resul-
tatmæssigt har det været en nogenlunde sæson. 
  
Som nævnt røg vi ud af ligaen, for herrernes vedkommende, og da-
merne sluttede næstsidst, i 2. division.  Om det så får konsekvenser 
i retning af en nedrykning, kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige 
noget om. 
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Blandt de øvrige seksmandshold, var der bronzemedaljer til serie 1 
holdet.  
Jyllandsserieholdet har endnu ikke afsluttet deres sæson, men der er 
ikke medaljer i farvandet. 
  
Andre der fik medaljer, er blandt 3 mandsholdene, også kendt som 
pulje spils holdene. 
  
Pulje 3 herrer fik en tredjeplads, hvilket udløste bronzemedaljer. 
  
Mix pulje 3 samt mix pulje 4 hjemtog guldet, efter en afsindig spæn-
dende sidste runde. 
  
Også mix pulje 1 samt mix pulje 2 fik medaljer ud af anstrengelser-
ne. Nemlig bronze. 
  
I Landspokalen har vi haft 2 hold med, èt damehold, der røg ud i 
første runde, samt ét herrehold, der trådte ind i tredje runde, men 
som røg ud lige så hurtigt igen. 
  
I Jysk Turnering havde vi fem herrehold, samt et damehold med. 
  
Her havde vi to herrehold der kvalificerede sig til regionsfinalen, som 
jo foregik på vores hjemmebane, og minsandten om ikke vi fik et 
hold med i selve finalen, og som her kæmpede sig til en flot tredje-
plads. 
  
I de individuelle mesterskaber, såsom Regions/Jyske og Danske me-
sterskaber, har vi også været flot repræsenteret. 
  
I regionsmesterskabet havde hele 13 spillere meldt sig til. Vi fik en 
regionsmester hos herrerne (Bao), og derudover var der medaljer til 
to damer. (Ulla, guld i  dame D, og Karen Marie bronze i dame A). 
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For de Jyske mesterskabers vedkommende, drejer det sig 
om JM Mix, her  var der ét par ( Egon Sørensen og Johanne 
Justesen) der spillede både semi + finale. Parret sluttede 
som nr. fem. 
  
I JM single/double, var der to spillere (Rothborg og Gonzo) 
der klarede kravet til en semi finale. 
  
Her sluttede Rothborg som nummer 7, og Gonzo som num-
mer 11 
  
JM Mix  havde kun ét par videre til semifinalen, nemlig Gon-
zo og Johanne. 
  
Dm Mix havde også deltagelse af Enghaven folk. Her blev 
Mallo og Trine Simonsen treer efter en drabelig dyst. I indle-
dende havde makkerparret sat indtil flere danske rekorder. 
  
DM single/double, afvikles fra d. 3. maj til d 10. maj. 
  
I Forbunds Mesterskaberne i trio havde klubben også folk 
med, men ingen medaljer i den disciplin. 
  
Fem hold havde tilmeldt sig Old Boys/Girls stævnerne. To 
herrehold, og tre damehold. Jeg fornemmer at de der er til-
knyttet disse hold alle har en rigtig god oplevelse. 
  
Alt i alt må man sige at vi har været godt repræsenteret i 
snart sagt alle discipliner. Dog var det ønskeligt om nogle 
flere damer deltog i individuelle Jyske og Danske mesterska-
ber. 
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Turneringsresultater – ungdom: 
  
Vi havde 2 hold tilmeldt turneringen hvor det ene var et hold i 
pulje 5 som ikke opnåede de store resultater da det var meget 
svært at stille holdet til alle kampe. men de fik en fin sidste 
plads og spillede nogle gode kampe når de var af sted. 
Vores andet hold blev tilmeldt i Eliteserie Vest hvor de stadig 
mangler en runde men lige nu ligger de nummer 7 med 13 point 
til 3. pladsen som bringer dem videre den er nok ikke realistisk 
at kunne nå men vi har gode chancer for at kunne nå en flot 5 
plads. 
  
JM ungdom her havde vi 2 af sted til Ålborg Camilla Guldbrand 
og Rikke Frost begge gik videre til semifinalen men kom des-
værre ikke videre derfra. 
  
DM ungdom i silkeborg her var tilmeldt 3 Rikke Frost, Camilla 
Guldbrand og Mikkel Mortensen. Camilla var den eneste der kom 
videre til semifinalen hvor hun måtte se sig slået. Rikke var dog 
meget tæt på at komme videre til semifinalen manglede kun 4 
kegler. 
Til sidst ungdomsrankingen her ligger Rikke Frost nummer 
11 og Camilla nummer 13 begge kun få kegler i snit fra at rykke 
i top 6 blandt pigerne. Mikkel Mortensen ligger som nummer 37 
og Kasper Krogholm som nummer 45 begge med et pænt styk-
ke til top 6. 
  
Spillerudvalget: 
  
Brian, Henning og Ernst har gjort en kæmpe indsats for at vi fik 
sat de rigtige hold. Det er en stor kabale, og vi må sige det har 
været ekstra svært i sidste sæson, på grund af spiller afgang 
midt i sæsonen. Vi har kun et par gange måttet trække hold, og 
ind imellem har vi stillet med hold, hvor der manglede en spiller, 
for ikke at få en bøde.     

Fortsætter side 8 
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Under 4 øjne 
af Jette Lillebæk 

  
 
 
 
  

Hvad er dit fulde navn ? 
” Torben Schmidt Hansen ” 
Hvor gammel er du ? 
” Jeg er 44 år ” 
Hvor kommer du fra ? 
” Jeg er fynbo. Er opvokset på en 
gård mellem Nyborg og Svendborg ” 
Hvor bor du nu ? 
” Jeg bor med min familie i Hunds-
lund, der ligger lige midt imellem 
Horsens og Odder.  
Hvordan ”ser” din familie ud ? 
” Jeg er gift med Pia, der arbejder 
som økonomiansvarlig i et firma i 
Hedensted. Jeg har 3 drenge. An-
dreas på 12 år og tvillingerne  
Tristan og Erasmus på 4 år ” 
Hvilken uddannelse fra du ? 
” Jeg er uddannet som folkeskole- 
lærer ” 
Hvornår var det og har du ar-
bejdet som lærer ? 
” Det var i 1988 i Tønder. Derefter 
arbejdede jeg et 1/2 som lærer i  

Tyskland. Det var et vikariat på en 
dansk skole ” 
Var det så det ? 
” Ja siden har jeg arbejdet i barer og 
på restauranter. Det gjorde jeg også i 
min studietid ” 
Fortæl lidt mere om det ? 
” Jeg var først en sæson i Sommer-
land Syd, hvor jeg var restaurantchef 
med ansvar for alt varer salg, annon-
cering m.m. Derefter var jeg afde-
lingsleder i AZ i Sønderborg og Bilka i 
Esbjerg. Det varede ca. 5 år. Derefter 
købte jeg en landevejskro, Nymølle 
kro på Als. Samtidigt drev jeg et di-
skotek i Haderslev, en café ( Kafka ) i 
samme by samt en chokoladefabrik 
kaldet Hot Chok Company.  
Efterhånden blev det for meget og jeg 
solgte det hele i løbet af et 1/2 år.  
Herefter var faglig sekretær i 1 1/2 år 
i Safu ( Sammenslutningen af funktio-
nærer ). Så blev jeg ansat 3 år i 
Kvickly i Horsens og Odder inden jeg 
blev ansat i Bowl n´ Fun i Horsens. 
Her var jeg kun ca. 4 måneder inden 
jeg fik tilbudt jobbet her i hallen ” 
Kender du noget til bowling ? 
” Nej, jeg har kun spillet for sjovt ” 
Har du andre interesser ? 
” Jeg sejler. Har selv en sejlbåd. Har 
sejlet kapsejlads i 8 år. Det gør jeg 
dog ikke mere ” 
Hvad er din livret ? 
” Det ved jeg sørme ikke … jo, jeg  
 

En torsdag 
formiddag 
har jeg sat 
den nye  
centerleder i 
stævne  

 

Torben S. Hansen 
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tror det er stegt lever, det får 
jeg aldrig ” 
Hvilken musik lytter du 
til ? 
” Alt, jeg kan li´ det hele. Det 
afhænger af stemningen, men 
jeg hører alt fra heavy rock til 
opera ” 
Hvordan holder du dig i 
form ? 
” Det er simpelthen for lidt. 
Jeg løber sommetider. For Ny-
ligt var jeg på natteløb med 
min store søn. Han er spejder,  
da løb vi 25 km ” 
Hvordan slapper du bedst 
af ? 
” Når jeg sejler. Desværre 
kommer vi ikke ud i år. Jeg får 
simpelthen for travlt med ar-
bejdet. Sidste år kom vi heller 
ikke ud. Båden er faktisk til 
salg. Den er 28 fod. Ca. 8 1/2 
m lang ” 
Hvad vil gøre hvis du vandt 
10 millioner kr. ? 
” Jeg spiller aldrig, men skulle 
det ske ville jeg nok betale mit 
hus ud. Jeg mangler ikke no-
get ” 
Du får vel tid til lidt som-
merferie ? 
” Ja, så tager vi nok til Harzen. 
Der har vi været de sidste 3 
år. Både min kone og jeg  

elsker Tyskland. Vi kan godt li´ 
at bo på mindre pensionater. 
Vi er gode til tysk og kommer 
ofte i snak med værterne ” 
Er du her om 5 år ?  
” Det regner jeg med ” 
Hvad kan du tilfører bow-
lingcentret ? 
”Jeg glæder mig meget til de 
nye planer, udvidelsen og flyt-
ningen,  og ellers vil jeg  forsø-
ge at drive det center vi  har 
nu ” 
Tak for nu. Vi ses ! 
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Ghita har stået for damerne. Det har også været svært ind 
imellem , men det har betydet at Mix pigerne ind i mellem har 
trådt til.  
  
TAK FOR EN GOD INDSATS alle 4. 
  
Bingo udvalget: 
  
Det er ikke den letteste post Diana og Gert har taget sig af i 
dette år. At få Bingovagterne besat kræver arbejde. Arbejdet 
er gjort selvom flere medlemmer skal rykkes flere gange, men  
endnu et år er gået. TAK for det alle sammen. 
  
Dommer Udvalget: 
  
Dommer tjansen er ikke i HØJ kurs i vores KLUB, desværre har 
det ikke altid været en let opgave for Peter, men vi er kommet 
igennem året.  
TAK til Peter og alle der har taget dommertjansen. Ligeledes 
skal der lyde en stor tak til de der hjalp med indtastningen af 
resultater, under Ligarunden. Samt til alle der på den ene eller 
anden måde gjorde sit til at JBU`s Ungdomsstævne igen i år 
blev en succes. 
  
BLADET: 
  
Jette Lillebæk har kæmpet med vores klubblad. Der er kom-
met 4 ud i løbet af året. 
Husk Jette tager altid imod en oplevelse uanset om det er 
bowling eller privat. Bladet betyder jo også at vi lærer hinan-
den at kende på en anden måde. 
TAK til Jette som redaktør, og til jer der har haft indlæg i bla-
dene. 

Fortsætter side 14 
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Tillykke til alle jer der har fødselsdag 
Særlig tillykke til jer der har en rund 
fødselsdag.  

 
 
70 år 
Leif Laursen fylder rundt  
torsdag d. 2. juli.  
 
70 år  
Ove Bertelsen kan mandag 
d. 31. august  fejre sin 70 års  
fødselsdag.  
 
60 år 
Lone Jung-Jensen fejrer 
60 somre fredag d. 17. juli. 
 
40 år 
Bjarne Poulsgaard kan 
se frem til sin 40 års fødselsdag  
torsdag d. 9. Juli. 

 
 

 
 

05. Anne Mette K. Pedersen, 37 år 
09. Poul Kaltoft, 66 år 
20. Gert Frandsen, 29 år 
26. John Friis, 55 år 
27. Peter Frost Larsen, 33 år 
29. Mogens Andersen, 66 år 

 
 
 

02. Kenneth Kristiansen, 36 år 
09. Tove Blirup, 64 år 
28. Hertha Rasmussen, 62 år 
30. Henning Nielsen, 58 år 

 
 
 

01. Jan Jørgensen, 59 år 
22. Karen Marie Haargaard, 54 år 
 

 
 
 

22. Kurt Agerbech, 64 år 
28. Kirsten Jensen, 58 år 
31. Thomas Rönnpage, 36 år 
 
 

 

Maj 2009 

Juni 2009 

Juli 2009 

August 2009 
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Købmanden henstille-
de til en rygende kun-
de om at slukke sin 
cigaret, da det er for-
budt at ryge i butik-
ken.  
Kunden siger : Jeg 
har jo lige købt ciga-
retterne her! 
Det gør ingen forskel. 
Vi sælger også toilet-
papir.  
 
 
 
 
På plejehjemmet : 
- Hvor er det romantisk at 
De stadig kalder deres hu-
stru for ”skat” efter så 
mange år.  
- For at være ærlig , jeg 
har glemt hvad hun hed-
der.  

Og så var der blondinen, der skulle en tur 
til Odense, så hun ringede til DSB.  
Hvor lang tid tager det at køre fra Thi-
sted til Odense, spurgte hun.  
- Et øjeblik, svarede telefondamen. 
- Tak, sagde blondinen på lagde røret på. 
 
 
Olsen har fået syv dage at leve i, sagde 
kammeraten om en bekendt.  
- Jeg anede ikke han var alvorlig syg, 
svarede den anden.  
Det er han da heller ikke, men hans kone 
er taget på en uges kursus i Sverige. 
 
 
Er det rigtigt du er blevet fyret fra dit 
job, Jens ? 
- Næh, ikke direkte. Det er bare sådan at 
da jeg kom hjem fra ferie var firmaet 
flyttet og chefen vil ikke fortælle mig 
hvorhen.  
    
Telefonsvarer : 
De har ringet til foreningen for tinnitus-
ramte , læg en besked efter hyletonen.  

19 11 

Det kunne du bl.a. læse i klubbladet i  
majnummeret for 1-5 år siden …… 
af Jette Lillebæk 
 
Curt Kristensen, Herre 4 - Maj 2003 
 Vi har ikke planlagt noget endnu, men vi kan hurtigt komme af 
sted som f..eks. sidste år. Da fik vi en bustur til Bibione i Italien 
for kun 1200,00 kr. pr person. 50 m til stranden og 150 m til by-
en. Dejlig lejlighed med strå havudsigt. Kan vi komme billigt af 
sted igen i år kan vi hurtigt pakke kufferten.  
 
Hvad skal du i din sommerferie, maj 2004 
Peter Frost Larsen, Serie 2, Herrer 4 :Midt i juni tager min 
kæreste og jeg til Tyrkiet. Vi skal bo på hotel og glæder os 
meget. Jeg har ikke været der før. Senere på sommeren tager 
vi nok i sommerhus.  
 
Læst maj 2005 -  Hørt over kugle-returen  
Jette Lillebæk, fik en datter d. 31. marts.  
Grundlovsdag skal hun døbes Ida.  
Ida kom til verdenen ved kejsersnit. Det blev en oplevelse Jette sent 
vil glemme, da narkoselæge ikke havde fået lagt bedøvelsen ordent-
ligt. Hun blev derfor lagt i fuld narkose.  
 
Under 4 øjne med Torben Slot, maj 2007 
Du arbejder for Infra Service, hvad er dit job ? 
Jeg har de sidste 5-6 år været afdelingsleder. Jeg har kontor både i 
Vejle og Odense. Jeg regner ikke køreturen som sådan, men trafik-
ken er voldsom. Ofte er jeg træt efter sådan en tur.  
 
Artikel i bladet, maj 2008 
Som ventet var der ingen kamp om at blive formand. Det blev 
nødvendigt med en kort pause hvor bestyrelsen fik overtalt Anna 
M. Jørgensen, som så tog tjansen.  
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af Jette Lillebæk 

En af mine bedste opskrifter 

 
 
 
 

Sommeren nærmer sig med ra-
ske skridt og med sommer hører 

der også is til . Denne opskrift 
kommer fra Inge Jørgensen, som 
selv har lavet isen og har opskrif-

ten fra en god ven, der er kok.  

Hjemmelavet Is 

2,5 dl sukker 
2,5 dl æggeblommer 
1/2 stang vanilje 
1 l fløde 
 
Pisk sukker og vaniljekorn og æggeblommer lyst.  
Pisk fløden stiv og vend det sammen. 
Fyld isen i en form og frys.  
 
Anret is på en tallerken, gerne sammen med et stykke 
dessert chokoladekage og/eller blandet frugt.  
 
God fornøjelse.  
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En af mine bedste opskrifter 

Til isen kan jeg varmt anbefale at lave en god dessertkage. Også 
denne opskrift kommer fra kokken, der har leveret opskrift på 
isen.  

Chokoladekage ( 8 kuverter ) 
 
150 g mørk chokolade ( max. 60 % ) 
1 1/4 dl. solsikkeolie 
200 g lys rørsukker 
2 æg 
1 tsk. vaniljesukker 
65 g mel 
5 spsk. kakao 
75 g valnødder 
4 spsk. Lys chokolade 
 
Pisk olie, sukker, æg og vaniljesukker sammen.  
Smelt den mørke chokolade og rør den i massen.  
Pisk massen til den er glat.  
Sigt mel og kakao ned i skålen og rør det godt sammen.  
Hak valnødder og lys chokolade og vend det i massen. 
En form på ca. 19 x 19 cm. smøres godt. 
Bages i forvarmet ovn på ca. 180 grader i ca. 25 minut-
ter eller til overfladen er fast og sprød. Kagen skal være 
lidt blød i midten.  
Serveres lun til isen.  
 
Kan fryses.   Velkomme  
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 Min / Vores bestyrelse: 
  
TAK til jer for en STOR indsats. I har knoklet for at få dag-
ligdagen til at køre i klubben. 
Samtidig vil jeg sende mine tanker til Thomas Alrø og hans 
familie, og håbe på lys forude. 
Nu håber jeg at vi får besat de bestyrelsesposter der er ledi-
ge, så vi ikke skal indkalde til ekstra ordinær generalforsam-
ling.  
Der er arbejde der skal gøres, så kom endelig ud af busken. 
  
FREMTID: 
  
Jeg håber vi også til næste år har en bowlingklub at spille i.  
  

Over kuglereturen 
Af Jette Lillebæk 

 
Ingvard Olesen var  
sidst i april, en uge på  
Mallorca . Vejret var helt i top.  
 
Ernst Guldbrand blev 
ved den netop afholdte gene-
ralforsamling udråbt som ”årets 
bowler” Samtidigt blev han ud-
nævnt som æresmedlem i 
klubben. Begge udnævnelser 
udløste lange, store klapsalver. 

Klubblad 
 
 

Jette Lillebæk 
Telefon 20 936 122 

 
email:    jette@enghaven-bowling.dk 
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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. 

Det blev hermed årets mindste klubblad og måske det sidste. 
af Jette Lillebæk 
  

Det blev hermed årets mindste klubblad og måske det sidste. Jeg har 
ikke lyst til  at  lave bladet mere når I ikke hjælper mig med stof til bla-
det.  
Jeg ved I oplever mange ting. Ferier, sjove oplevelser, nyt job, nyt køk-
ken, laver kanon serie i bowling m.m. Ja, der er ingen grænser.  
I synes måske ikke det er særligt spændende læsning for andre, men 
det er jo bl.a andet den måde vi lærer at kende hinanden på.   
Derfor - skal vi have klubblad fra september så kom af stolene. Mange 
af jer skal sikkert også ud at rejse i ferien ? Hvorfor må vi ikke høre om 
det. Måske det kan give inspiration til andre. Kort sagt - se at komme 
ud af busken.  


