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Bestyrelse og holdledere
Bestyrelse:
Formand
Paul Hansen
40304002
peah@brnet.dk

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

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

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

Sekretær
Jette Nygaard
26801396
jette-nygaard@youseeme.dk

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

Bestyrelsemedlem
Henning Niesø
43903039
niesoe@os.dk

3. hold
Ruth Pedersen
47313746
oestergade7@gmail.com

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

Fodbold

Niels Wrønding
29496606
niw@dat-schaub.dk

Redaktør
Ulla Bender
40280832
ulla.bender@mail.dk

Petanque:
6-mandshold
Gustav Johnsen
40272412
gustav.johnsen@privat.dk
3-mandshold
René Nygaard
27123020
rene@dennet.dk

Klubbens hjemmeside
www.teleik.dk
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Indkaldelse til Generalforsamling
Mandag den 29. april 2019 kl. 18:00
Rødovre Bowlinghal Rødovre Centret
Da klubben som vanlig vil være vært for lidt mad bedes tilmeldingen ske senest
d. 23. april til Paul Hansen, 40304002 eller peah@brnet.dk.

Indkomne forslag skriftligt senest 21. april til formanden. Vedtægtsændringer dog
d. 17. april, også skriftligt til formanden.

DAGSORDEN:
PKT. 1:
2:
3:
4:
5:
6:
PKT. 7:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Holdledernes beretning
Gæste/rejseafdelingen v/Inge-Lise Flügge
Regnskab
Indkomne forslag.
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 Niels Wrønding (ønsker genvalg)
3. Petanque 3.mandshold v/Renè Nygaard (ønsker genvalg)
Petanque 6.mandshold v/Gustav Johnsen (ønsker genvalg)

PKT.

9:

Eventuelt

Steen Olsen, medlem af TIK i en menneskealder, er ikke mere. Steen døde efter længere
tids sygdom i slutningen af oktober.
Steens medlemsskab i TIK startede helt tilbage i 1961 da han blev ansat som telegrafbud.
Turen til Bern i 1963 var den første TIK rejse han deltog i. Her kom han til at bo hos Jürg
og Josianne og her blev der grundlagt et livslangt venskab med utallige gensidige besøg i
Bern og København.
De fleste af TIK’s tillidsposter har været varetaget af Steen på et eller andet tidspunkt.
De sportslige højdepunkter var da han var med til at vinde Unionsmesterskabet i
badminton i 1966. Som holdleder for fodbold vandt de Unionsmesterskabet i 1993.
Måske skyldes triumfen, at Steen lovede, at trøjerne fik Bamseline når de vandt en kamp.
De seneste 10 år var Steen aktiv i jumelages regi, hvor vi sammen med andre europæiske
kolleger cyklede i Tyskland, Frankrig og Polen. I forbindelse med cykelturene Tour de
Copenhagen var Steen et aktiv i såvel planlægningen som gennemførelsen. Under
træningerne til de mange ture i udlandet har vi ofte været på tur i brokvartererne. Her fik
vi en gennemgang af byens historie med Steen som fortæller og når vi var på Vesterbro
blev historierne suppleret med, hvor han havde gået i skole, hvor han havde boet og hvor
han havde været på æblerov.
I Petanqueafdelingen var Steen også aktiv de sidste mange år, hvor han var fast mand på
6-mands holdet.
Æret være Steens minde.
Gustav

Bowlingafdelingen
22. September spillede vi mod ARC IK. Alle var
klar. Et tæt opgør selvom vi taber 8-2. Anita levede
op til titlen som bedste mand og var endnu engang
vores bedste spiller. Hun lavede kampens højeste
serie med flotte 228 kegler.

DSB stod klar den 13. Oktober (til tiden!). Vi var til
lejligheden mødt op med Jesper, Jan og mig selv. Det
var det næsten perfekte hold - vi vinder 8-2. DSB
1847 kegler og TIK 2035. Jan Ras vælter flest
1.
kegler, 696 stk. Jeg løber med højeste serie på 215.
1. Holdet - Så er vi klar til kamp
Jesper er dog også flyvende fra start med en 200
serie. Alt i alt en tilfreds holdleder.
1.Holdet
Fjerde kamp mod Telefonen den 27. Oktober. Anita,
Så er tiden kommet til, at det fantastiske TIK-blad
Richard, Jesper og Jan er de udvalgte. Vi har en
skal på gaden. Det er ikke meget at juble over på 1.
jævnbyrdig match med 2 vundne serie pr. Hold, men
Holdet for mit eget vedkommende. Jeg tror, at
taber 6-4 da Telefonen løber med keglerne. 1857 til
bowling er en by i Rusland eller der omkring, for det os og 2051 til Telefonen. Anita topper igen med 671
har virkelig set sløjt ud.
kegler.
Vi har nogle enkelte stjerner som funkler, men det er 1. December slutter vi året med en sikker 10-0 sejr.
desværre ikke nok, når vores modstandere laver 210 Det skal dog nævnes, at modstanderen havde
kegler i snit, men vi kæmper.
trrukket sig inden sæsonen gik i gang. Vi benyttede
Det er ikke afgjort endnu, hvordan nedrykningen
så lejligheden til at nyde lidt frokost sammen i
kommer til at foregå, men har hørt en lille fugl synge hallen. Juleferie med 26 point, det giver en plads i
om, at der ikke rykker nogen ned fra elite divisionen, top 4.
da Bowlingshoppen har trukket deres hold.
Pt. Har vi 32 point og ligger nr 4 kun 2 point efter nr
3, så helt galt ser det ikke ud. Der er 3 kampe tilbage,
så 15 point skulle være indenfor rækkevidde.
Jeg slutter her, med et ønske om en rigtig god
sommer til alle.
Hilsen Thyge ”Chefen”

2. Holdet
Vi spiller i 2. Division B. Holdet blev traditionen tro
sat ved sæson start. Der var genvalg på alle pladser.
Det vil sige holdet består af Anita (vores bedste
mand), Richard, Jan Ras og undertegnede.Yderligere
har vi fået tilgang af en gammel stjerne Jesper
Sørensen og hans gode gamle kugle fra det forrige
årtusind.
Første kamp var 8. September. Anita og Richard var
ligeledes traditionen tro stadig i feriemode, så Paul
blev dagens gæst. Vi skulle møde IF Mærsk, en af
favoritterne i denne sæson. Det blev til et nederlag på
8-2. Vi lavede 1906 kegler og modstanderne fik
2093. Jan Ras var bedste mand med samlet 690
kegler. Lige efter kom Paul med 665 og
undertegnede med bare 551.

Formand Paul mellem de 2 sjove pokaler

Bowlingafdelingen
Vi starter 2019 med kamp den 12. Januar mod
Mærsk. Jesper, Anita og Richard er holdet. Vi laver
2007 kegler, men Mærsk bød ind med 2123 kegler
så vi taber 8-2. Måske overflødigt at nævne, at
Anita blev bedste mand med 684 kegler og en
enkelt serie over 200. Richard og Jesper lige i
hælene med hhv. 671 og 652.
DSB er klar til returopgør 19. Januar. Vi stiller til
start med Anita, Richard, Jan og Jesper. Vi spiller
ikke over evne, men samler dog 1890 kegler, DSB
når kun 1810. Vi kan dermed gentage successen
med en sejr på 8-2 over DSB. Højeste serie laves af
Jesper med 211 kegler
9. Februar er det vores yndlinge ARC, der står klar.
Vi (Jan, Jesper og undertegnede) laver præcis 2000
kegler, hvilket er noget mindre end ARC’s 2216.
Som keglerne viser, blev det ikke rigtig til point. Vi
taber 10-0. Jesper laver igen en 200 serie og bliver
bedste mand med flotte 733 kegler.
Alt i alt er vi fri af nedrykning, men kommer
næppe på medaljeskamlen i denne sæson. Vi kan
dog glæde os over, at Jan har gjort holdet ære ved
at løbe med Klubmesterskabet - STORT
TILLYKKE.
Hilsen Teddy

Klubmesterskaberne
Lørdag eftermiddag. TIK’s bowlingafdeling er sat
stævne for at spille klubmesterskab.
For første gang i nyere tid, afgøres alt på en og samme
dag.
Alle møder op - spændingen er intens. Alle går seriøst
til kamp.
Der skal spilles 4 serier og der spilles med handicap,
så alle spillere har en chanche for at være med.
Spillet går i gang og rigtig mange viser deres kvaliteter
på bowlingbanen. Dog lurer der en overraskelse. Jan
Rasmussen fra 2. Holdet spiller noget sjældent set
fantastisk spil. Det gør han så fremragende, at det
rækker til en semifinale plads. Øvrige 3 spillere i
seminalen bliver Kim O., Frank J. Og Frank I.
Her spilles der bedst af en serie. Og… publikum er
ellevilde, da overraskelsen lurer igen.
Jan R. møder Kim O. Og det ender 214-199.
Fantastisk semifinale.
I den anden semifinale møder Frank J. Frank I. Og
her vinder Frank I. 196-182.
Så sker det. Finaletid. Publikum har fået noget væske
til ganen, så der kan hujes, heppes og ellers skabes
stemning.
Finalen skal også spilles bedst af en serie. Og den
bliver tæt. Meget tæt. Tilskuerne har ikke mange negle
tilbage, men så sker det!
Jan R. Slår Frank I. Med 5 kegler. 181-176. Fortjent
kan Jan R. Løfte pokalen formet i et spændende
moderne design.
Taberen af finalen går dog ikke alene hjem. Han får
fortjent prisen for handicap mesterskabet.
Herefter er der klar til en lækker buffet i Rødovre
Bowlinghal og stemningen holdes højt til langt ud på
aftenen.

Holdleder Ruth som regnskabsfører
3. Holdet
Her er et par ord fra 3. Holdet i bowling (også
kaldet Hyggeholdet). Med 2 kampe tilbage ligger vi
på en 3. Plads. Mon ikke vi kan blive der?
Tak til Ivar, Martin og Paul for et herligt hold.
Hilsen fra holdleder Ruth

2 klubmestre - Rasser og Frank Iven

Fodboldafdelingen
Superveteranerne i 2018
Med snarlig start på den kommende sæson 2019 kan TIK’s super veteraner se frem til en række med ældre
herrer.
Vi har tilmeldt os Masters rækken. Den passer bedre til vores alder, over 55 år.
For igen i 2018 måtte vi heroisk kæmpe med både luft, de gamle ben og de yngre årgange.Det blev til
rimelige kampe, hvor 3 blev vundet, 1 uafgjort og så 10 af de tabte. Med bare 9 disponible spillere, har vi
haft lidt problemer med at stille hold, men gejsten har aldrig manglet, når først støvlerne var snøret og bolden
rullede. Og 3. Halvleg er altid hyggelig.
Nu glæder vi os til den nye sæson med mere rimelig modstand og forventet tilgang af 3 dugfriske
medlemmer i truppen.
Tak til alle mine trofaste spillere. Niller

Målvogter Ivar og Rasser - vand skal der til

Øl i 3. Halvleg hører sig til

Petanqueafdelingen
3-mands holdet
Efter endnu en god sæson fik vi en flot 2. Plads.
For at blive nr 1 må vi vist til at træne og hygge lidt
mere så vi kan lære hinandens gode og dårlige sider.
Vi glæder os til sæsonen 2019 og har allerede aftalt,
at vi mødes flere gange for at træne.
René

Feriestemning ude hos italierne LPK

3-mands holdet nr 2 i turnering. Jette substitut for Erik
6-mands holdet
Holdet sluttede ikke så højt oppe i tabellen, som
3-mands holdet, så vi er klar til mere fight i 2019.
Sæsonen bød på flere tætte opgør og mange tætte
kampe. Med bare lidt held kunne vi være sluttet
endnu højere i tabellen.
Vi er friske på en ny sæson.

Sejr til Annet og Jette - Jørn med rygmærke

Den kommende sæson
Der er tilmeldt et 3 mands og et 6 mands
hold i den kommende sæson. Som sidste år vil
vi holde et møde når kampprogrammet foreligger.
På mødet fastsættes, hvem der spiller hvilke
kampe og hvornår, så man har en oversigt over
hele sæsonen. 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
Fastelavnsstævne 2019
TIK deltog med 2 spillere, Kim og Ulla, i
Unionens fastelavnsstævne. 48 spillere fra 7
forskellige klubber spillede 3 doublekampe hver,
med forskellige makkere. Undervejs blev katten
slået af tønden. Et godt tilrettelagt stævne. Fine
præmier til de 3 bedste/heldigste spillere.
/Gustav

Rejseafdelingen
I 2018 har TIK-medlemmer deltaget i 2
arrangementer i Jumelages regi.

Herefter gik turen tilbage til Danmark og endnu en
dejlig TIK tur var forbi.

2018 blev også et trist år for os. Steen Olsen, der har
været en del af ”rejseholdet” gennem mange år tabte
sin kamp til sygdom. Vi vil savne Steen og vil
mindes de mange glade timer vi har delt. Æret være
Steens minde.

I september afholdt vore polske venner Odra-Nysa
cykeltræffet. Denne gang var det i Slubice i Polen.
Byen er skilt fra Frankfurt Oder med floden Oder.
Her deltog 2 fra TIK. Med gode venner fra Polen,
Tyskland og Frankrig blev der vandret og cyklet i 4
dage. Bortset fra en enkelt hel regnvejrsdag var
vejret i top.

I juli drog 5 Tik’ere mod Merlimont i Frankrig, hvor
det årlige OSCAR fandt sted. 130 deltagere fra 5
lande deltog. I stegende hede kørte vi den lange tur
og ankom godt opløste. Vi blev dog hurtigt friske da
vi genså vore venner fra de andre lande.

OSCAR i år har vi droppet. Det afholdes i Dijon i
Frankrig og det er simpelthen for langt at køre for os.

Denne gang bød franskmændene på 2 fine cykel- og
2 vandreture. Vejret var varmt og der blev drukket
rigeligt væske. Dagen, hvor vi ikke skulle cykle og
vandre var der bustur til Parc St Joseph Village, der
bød på en tur tilbage i fransk historie a la ”Den
Gamle By i Århus” bare i mindre målestok. Det var
meget interessant.
Under opholdet blev der også arrangeret en petanque
turnering, hvor de fleste af os deltog. Vi var så
heldige at få en dansk vinder. Henning Niesø og hans
franske makker vandt finalen. Det var meget
underholdende - især fordi ingen regnede med, at en
dansker kunne vinde noget som helst overfor vore
franske værter. Stemningen blandt publikum var høj
og alle havde det dejligt. OSCAR sluttede med
festaften, underholdning, dans og uddeling af
pokaler.
På hjemvejen gjorde vi ophold i Bremen et par dage
og der fik vi set byen efter i sømmene - som rigtige
turister var vi på sightseeing og fik prøvet flere
forskellige spisesteder. Vi nød denne skønne by.

Til gengæld arrangerer vore tyske venner fra
Darmstadt en cykel og vandretur i slutningen af maj.
Udover cykling og vandring vil der også blive
arrangeret en sightseeing tur til Leipzig.
I 2020 har vore irske venner spurgt om vi har lyst til
at besøge dem. Forslaget er 4 dage på hotel i uge 39
eller 40. Er du interesseret så meld gerne tilbage til
Inge-Lise på ilkef@live.dk. Du hører så nærmere når
der kommer mere om arrangementet.
Inge-Lise Flügge

2. Hold til kamp - Rasser, Richard og Anita

Milimeter nøjagtighed i Petanque

Henning Europamester i Petanque

Petanque holdet efter kampen mod Pet Balls

Gustav ved Polens største eg

Petanque - holdet mod PFA

