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Bestyrelse og holdledere

Bestyrelse:
Formand
Paul Hansen
40304002
peah@brnet.dk

Kasserer samt Støttelodder
Ulla Bender
40280832
ulla.bender@mail.dk

Sekretær
Gitte Michels
20241233
elbi42@hotmail.dk

Bestyrelsemedlem
Henning Niesø
43903039
niesoe@os.dk

Rejser/besøg
Inge Lise Flügge
21205713
ilkef@live.dk

Redaktør
Ulla Bender
40280832
ulla.bender@mail.dk

Klubbens hjemmeside
www.teleik.dk

Holdledere:
Bowling:
Paul Hansen
40304002
Peah@brnet.dk

1.hold
Jan Thygesen
28575871
jan.thygesen@post.dk

2. hold
Teddy Mortensen
40454176
mortensen.teddy@gmail.com

3. hold
Ruth Pedersen
47313746
oestergade7@gmail.com

Fodbold
Niels Wrønding
29496606
niw@dat-schaub.dk

Petanque:
6-mandshold
Gustav Johnsen
40272412
gustav.johnsen@privat.dk

3-mandshold
René Nygaard
27123020
rene@dennet.dk

mailto:


Indkaldelse til Generalforsamling 
 

Tirsdag den 25. april 2017 kl. 18:00 

 

Rødovre Bowlinghal Rødovre Centret 

 

Da klubben som vanlig vil være vært for lidt mad bedes tilmeldingen ske senest 

den 19. april til Paul Hansen, 40304002 eller peah@brnet.dk. 

 

Indkomne forslag skriftligt senest 17. april til formanden. Vedtægtsændringer dog 

den 13. april, også skriftligt til formanden. 
 

 

 

 

 

DAGSORDEN: 

 

 

         PKT. 1: Valg af dirigent 

         - 2: Formandens beretning 

         - 3: Holdledernes beretning 

 4: Gæste/rejseafdelingen v/Inge Lise Flügge   

5:  Regnskab  

         - 6: Indkomne forsalg 

           

         PKT.        7:   Valg, følgende er på valg 

1. Kasserer, v/Ulla Bender (ønsker genvalg) 

2. Bestyrelsesmedlem, v/Henning Niesø (ønsker genvalg) 

3. Revisor v/Inge Lise Flügge (ønsker genvalg) 

    

 

        PKT.         8:              Konstituering af holdledere: 

        1. Bowling Paul Hansen (ønsker genvalg) 

        2. Fodbold Ivar Sørensen (ønsker ikke genvalg)  

        3. Petanque 3.mandshold v/Poul Madsen (ønsker ikke genvalg) 

            Petanque 6.mandshold v/Gustav Johnsen (ønsker genvalg) 

          

  

        PKT. 9.  Eventuelt   

mailto:peah@brnet.dk


Bowlingafdelingen
De 4 kegler på 1. Holdet
Først godt nytår til alle.
Ja, så må det være tid til lidt opsummering.
Pt. Ligger vi nr. 3 i 1. Division, men har en kamp
færre end nr. 1 og 2, så vi må håbe på en medalje
placering. Vi vil i hvert fald gøre vores bedste. Der er
kun 4 points til 2. pladsen og 10 points til 1. pladsen,
så når vi slår DSB 2 den 4.2. Med 10-0 så er vi a
points med Ericsson Sport.
I de 5 kampe vi har spillet har vi lavet 10.804 kegler,
så det er et hold snit på 180,06.
Kim Ottosen er topscorer med et snit på 189,16.
GODT GÅET (selvom han ikke kan tåle så meget
ros - ”han bliver bare så hoven”). Vi andre sakker
lidt bagud, men må bare op på tæerne, så skal det
nok gå, for vi kan jo godt.
Rigtig god sommer til alle.
Hilsen Thyge

2. holdet
Takket være lidt medvind i sidste sæson sluttede vi
på 2. pladsen i 3. div. B. Vi fik dermed et wildcard til
2. div. B. Konsekvensen er, at vi skal spille op til
vores bedste for at sikre vores fremtid her.
Holdet blev som vanligt sat ved sæson start. Der var
genvalg på alle pladser. Det vil sige, vi består af
Anita (vores bedste mand), Richard, Jan Ras og
undertegnede.
Første kamp var allerede d. 3. sept. Anita og Richard
var stadig i ferie mode, så Paul blev dagens gæst. Vi
skulle møde Auto Pl. Værkstedet. Det blev et meget
jævnbyrdigt opgør. Vi lavede 1936 kegler,
modstanderen fik 1938. Alligevel lykkedes det at
hive en 6-4 sejr hjem. Jan Ras var bedste mand med
samlet 682 kegler. Lige efter kom Paul med 647 og
undertegnede med 607.
17. sept. spillede vi mod Tryg NLP. Alle var klar.
Igen et tæt opgør. Vi trak os dog ud som vinder med
6-4. Antallet af kegler faldt lidt, men vi fik da 1817,
mens Tryg måtte nøjes med 1783. Anita var endnu
en gang bedste spiller.  Samlet 12 point for 2 kampe,
ikke den værste start.
Nordea stod klar d. 22. okt. Igen mødte vi alle op, nu
med en god portion selvtillid. Desværre blev de en
for stor mundfuld. Nordea 2100 kegler, TIK 1862. Vi
tabte 10-0. Jan Ras væltede flest kegler, 644 styk.
4. kamp var mod PTB den 3. dec. Paul var sat på i
stedet for mig. Vi var igen bagefter fra start til slut.
Vi tabte 10-0. Kegler 1873 til os mod 2096 til PTB.
Jan Ras toppede igen med 689 kegler og bedste serie
på 216 kegler, foreløbig sæson rekord.

Juleferie med 12 point, det giver en plads i den lidt
tunge ende af tabellen.
Vi startede 2017 med kamp d. 7. jan mod ARC, det
eneste hold vi endnu ikke havde mødt. Anita og
Richard var atter ferie ramt og vores "joker" Paul
stod atter klar. Vi spillede det bedste, vi havde lært,
2023 kegler. ARC havde dog luret os og bød ind med
2202 kegler. Atter måtte vi se os slået med 10-0.
Undertegnede blev bedste mand med 698 kegler og
en enkelt serie over 200. Paul og Jan lige i hælene
med 667 og 658.
Tryg var klar til retur opgør d. 21. jan. Vi stillede til
start med Paul, Jan og jeg. Vi spillede ikke over evne
men samler dog 1798 kegler, hvor Tryg kun nåede
1719. Vi kunne dermed glæde os over en sejr på 8-2.
Topscorer undertegnede med 628 kegler.
Alt i alt er vi med et par sejre mere, nok reddet fri af
nedrykning. Foråret vil vise hvor vi ender.
Teddy.

3. holdet
3. holdet i bowling ligger på nuværende tidspunkt på
en 3. Plads.

Håber vi kan bliver liggende der, for det koster så
mange kræfter, hvis vi rykker op igen.

Det er et dejligt hold med hygge. Tak til Martin, Ivar,
Paul og Robert.
Hilsen fra jeres holdleder Ruth



Fodboldafdelingen
Veteranfodbold sæson 2016
Vi startede rigtig godt med 11 mand til første kamp, som vi vandt 1-0.

Så kom skaderne og hvis vi var 9 spillere, skulle vi være glade.

Turneringen som helhed. Vi kunne normalt holde første halvleg uden at være meget bagud, men de sidste5-10 minutter løb de fra os. Med en gennemsnitsalder på 55-½ er det nu rigtig godt gået.

Stor tak til ham med handskerne, du gjorde det rigtig godt. Du vil blive savnet.

Stor tak til vores nye holdleder, Niels, med hjælp så vi kunne stille hold. Tak til alle for det gode humør,
især efter kampene.

Ivar



Petanqueafdelingen
3-mands holdet
Nu da der er en ny sæson inden for rækkevidde
forventer jeg en bedre placering end i sidste
sæson, hvor vi sluttede på en 6. plads af 8 hold.
I den kommende sæson imødeser jeg en top 3
placering med lidt lykke og held, men man ved
jo også, hvor galt det kan gå.
Sådan skrev Madsen i TIK Bladet 2016.
Levede holdet så op til forventningerne?

Ja, 3-mandsholdet levede fint op til Madsens
krav om en topplacering. Der var mange
spændende og lige kampe. Med en lille smule
held kunne holdet have sluttet i topfeltet.

Madsen har valgt at stoppe, som holdleder. Tak
for din indsats gennem de senere sæsoner.
Holdet afleveres i fin form til den nye holdleder
René Nygaard. 6-mands holdet

Holdet sluttede ikke så højt oppe i tabellen, som
3-mands holdet, men en forbedring i forhold til
sidste år. Sæsonen bød på flere tætte opgør, men
heldet var ikke altid med os. Det vender i år.
Vi er friske på en ny sæson.

Undervisning
I foråret vil der en eftermiddag - nok i maj
blive arrangeret undervisning på banerne i
Rødovre, hvor en petanque instruktør vil lære
os lidt mere om spillets facetter. Glæd jer.

Den kommende sæson
Der er også tilmeldt 1 3-mands og 1 6-mands
hold i den kommende sæson. Som sidste år vil
vi holde et møde -  nok i slutningen af marts når
kamp programmet foreligger. Turneringen starter
i april.

Er der nogen, der har lyst til at være med til, at
spille petanque er i hjertelig velkomne. Ring eller
skriv gerne til undertegnede.

/Gustav



Rejseafdelingen
2016: I juni blev OSCAR afviklet i Leiwen,
Mosel Valley. Fra TIK deltog 9 personer. Det
blev som altid et festligt gensyn med gode
venner. Dejlige oplevelser på både jernhest
og gåben i det smukke Mosel med
vindistrikter og skønne byer. En tur på Mosel
River blev det også til. En ”all inklusive” tur
af bedste karat – helt som vi TIK’kere kan
lide det.

November: Jumelages 11. kongres blev afholdt på
Malta. TIK deltog med 3 personer. Marion Fabian
blev genvalgt som præsident. Philip Lebeau blev
valgt som ny kasserer, valg til de mange udvalg bl.a.:
sprogkurser, ungeudvalg, aktiviteter (ses på
Jumelages kalenderen), kommunikationsansvarlig,
webmaster, 2 revisorer samt viceposter til
bestyrelsen.

2017: Februar: TIK-rejseafdeling holder billedaften
med den ”sædvanlige” omgang gullasch, som  bliver
tilberedt af Gustav og Knud Eiler. Det plejer at
smage godt. Til dette er tilmeldt 8.
Juni: Den 16.-23. afvikles den årlige OSCAR. Der er
8 deltagere fra TIK. Det foregår på Eurostrand Fintel
i Lüneburg Heath, Tyskland. Turen er for længst
udsolgt. Igen skal TIK cykle og vandre sammen med
vennerne fra det øvrige Europa. Et par ekstra
feriedage holdes i Flensburg på vejen hjem.
August: Den 15.-19. afholder TIK (på Dan Hostel,
Ishøj)et cykel arrangement med 3 cykelture på hver
ca. 60-70 km. Turene går bl.a. til Stevns Klint og
København/Amager. Den 3 tur er ikke helt på plads.
Der er tilmeldt 15 fra hhv. Tyskland, Schweiz og
England. Er du interesseret i at være med på en af
cykelturene kan du kontakte Inge-Lise Flügge.
September: Afvikles Nysa-Odra. Vandre- og
cykeltur. Denne gang fra Gubin, Polen den 13.9.-
17.9. Turen koster 170 Euro pr. person + transport.

Interesserede kan melde sig til Inge-Lise Flügge eller
tilmelde sig via Jumelages hjemmeside. Deadline er
den 31.3.2017.
Kan du lide at cykle, vandre, lave mad, lære sprog
eller besøge lande i Europa, så se ind på TIK og
Jumelages hjemmesider og bliv inspireret.
Sammenslutningen, som er en del af, har rigtig
mange tilbud og til rimelige penge. Det er en
fantastisk god måde at møTIK de andre mennesker
på. Se mere på www.teleik.dk  og
www.eurojumelages.eu

Her rejseformanden sammen med Michael fra
Manchester. Tidligere Jumelages præsident.

Fra kongressen på Malta



 T I K `S   I N T E R N E    S T Ø T T E L O TT E R I    2016/17 
   

 Okt.     Nov. Dec. Dob.træk Jan.  Februar MartsfEMart

 Sept.AAAFJMJJanaur J      d

   DJJJ22Dobbelt trækning  i maj DD  i 

1. pr. nr… 185…  302… 080… 248… 333… 284… 464… 

2. pr. nr…   046 -152 Dobbelttræk 286… 456… 457… 497… 485… 343… 

3. pr.nr… 209…  040… 417… 322… 043… 483… 380… 

4. pr. nr…   023…  474… 136… 226… 194…  116… 099… 

5. pr.nr…   151…  326… 262… 449… 067… 372… 401… 

6. pr nr…   480…  478… 157… 162… 236… 180… 029… 

7. pr. nr…   329…  321… 394… 453… 302… 098… 075… 

8. pr. nr…   337…  341… 328… 060… 063… 219… 297… 

9. pr. nr…   312…  172… 352… 490… 278… 149… 137… 

     10.pr. nr....    207…  347… 175… 049… 401… 429… 168… 

          

        

De heldige har fået tilsendt deres gevinster. Et rigtigt hyggeligt forår og sommer til alle 

støttemedlemmer. 

Der er i stadig ledige lodder, som kan købes ved henv. til undertegnede.  

ulla.bender@mail.dk  
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