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Generalforsamling 2014 

                                                                                                                    

Indkaldelse til Generalforsamling 
Onsdag den 30. april 2014 kl. 18:00 

Rødovre Bowlinghal  Rødovre Centret 

�

����Da klubben som sædvanlig er vært ved et lettere traktement 

bedes tilmelding ske senest den 24. april 2014 til 

Paul Hansen: tlf. 40304002 eller  

E-mail: peah@brnet.dk 

 
Indkomne forslag skriftligt senest den 22. april 2014 til formanden 

         Dog vedtægtsændringer senest den 18. april, også skriftligt 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Holdledernes beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg 
 

1. Formand Paul Hansen (villig til genvalg) 
2. Bestyrelsesmedlem Gitte Michels (villig til genvalg) 
3. Revisor Marie Johnsen (villig til genvalg) 
 

7.     Konstituering af spilleudvalg 
1. Bowling Paul Hansen (villig til genvalg) 
2. Fodbold Torben Hansen (ønsker ikke genvalg) 
3. Petanque Birger Hansen (villig til genvalg) 

8.      Rejseafdelingen v/Inge-Lise Flügge 
9.      Eventuelt 
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 TIK   

TELE IDRÆTS KLUB 

 

 

 

Bestyrelse: 

Formand  

Paul Hansen 44918027 

Mobil                       40304002 

peah@brnet.dk 

 

Kasserer 

Ulla Bender 36722073  

Samt Støttelodder 

ulla.bender@mail.dk 

                      

Sekretær 

Gitte Michels 20241233 

ellenkuot2010@hotmail.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 

Henning Niesø 43903039 

niesoe@os.dk 

  

Rejser/besøg 

Inge-Lise Flügge 36412645 

ilkef@live.dk 

 

Redaktør 

Ulla Bender 36722073 

ulla.bender@mail.dk 

 

 

 

Klubbens hjemmeside 

www.teleik.dk 

 

Holdledere: 

 

Bowling: 

1. hold 

Richard Rasmussen 

richardo@mail.tele.dk 

 

2. hold 

Jan Thygesen 28575871            

jan.thygesen@post.dk 

          

3. hold 

Ruth Pedersen 47313746  

1066@youmail.dk 
                         
Fodbold  

Torben Hansen          36472214 

Mobil                   28506153        

torbenth@hotmail.com     

 

Petanque 

Birger Hansen 60522701 

birger@birgerhvidovre.dk 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

    Spis og Bowl 
For alle TIK medlemmer 

 
 

Kære alle 
 

Gå ikke glip af denne lejlighed – kom og vær med 
 

fredag, den 28. marts, kl. 18 
 

I Rødovre bowlinghal 
 

2 timers bowling og buffet 
 

Bruchetta med frisk tomat 
Røget laks med Ricotta 

Græsk salat 
Pasta a la creme med porre og laks 

Helstegt oksefilet 
Ovnstegte kartofler 

Kyllingebryst m/grillet grøntsager 
2 slags sovs 

Oste m/ kiks og druer 
Hjemlavet brød m/smør 

Salatbar 
 

Prisen er  100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ledsager 
Kun 1 ledsager pr. medlem 

 
Tilmelding til Paul 40304002 eller peah@brnet.dk 

og betaling på 1551  5818524,  senest 17. marts 



T.I.K's - sidste og eneste fodboldhold - SUPERVETERANERNE 
 
Samlet har vi 12 spillere til rådighed, hvoraf de fleste har spillet sammen i flere år, så vi kender hinanden 
(på godt og ondt) og er rigtig gode til at hygge i 3. halvleg. 
 
Forårssæsonen startede, men uden de bedste resultater. Det hele vendte da Thyge tog målmandsposten - 
vi takker for det. Da efterårssæsonen gik i gang lå vi nr. 7. Rækken var meget lige, men vi kan prale af, at 
det lykkedes os at vinde over det hold som lå i front, SAS, og i øvrigt tillykke til dem med mesterskabet! 
 
De gamle knæ og fødder på de skæve fodboldben knirker så det brager og giver ømhed ved hvert et 
skridt, alligevel spillede vi en god efterårssæson og endte som nr. 4 i rækken. 
 
Og så var der pokalturneringen.  
I flot stil vandt vi kvartfinalen men måtte se os slået af et velspillende veteranhold i semifinalen, 
SPORTSTURF, som også blev pokalvindere. Forskellen på veteran og superveteran var tydelig, men alle 
kæmpede og specielt Thyge i målet var storspillende, vi vælger dog for Thyges skyld ikke at nævne 
resultatet her.  

Glade TIKKERE ved afslutningsfesten 
 

Stor tak til Jeppe, Ras og Skydsgård med hjælp når jeg havde problemer 
 
Vi sluttede som sædvanlig med en overdådig afslutningsfest med fantastisk mad og rigeligt med øl, vin 
og spiritus - tak til dem der handlede, de eminente kokke og til Skydsgård for endnu engang at lægge 
lokaler til, tak til alle for at deltage i højt humør og til dem der sørgede for, at holdlederen kom godt 
hjem.... 
 
Jesper Mau bliver opereret i februar og håber han bliver klar til den nye sæson. 
 
I 2014 er vi med i den almindelig turnering og selvfølgelig også pokalen, hvor vi var fantastiske i 2013. 
 
Vi kan stadig bruge nogle "gamle" spillere som har tid og lyst til at være med - kontakt Ivar og kom med 
på listen. Vi ses næste sæson. 
 
Hilsen Ivar – Mobil 2097 1638 



 

 

Petanque - Hvordan gik det så i sæson 2013? 

Her ved indgangen til sæson 2014 er det vist på tide at komme med en vurdering af den 
forgangne sæson.  

Alle 6 petanquespillere var i aktion og selvom vi kun blev nr. 6 ud af 8 hold, har vi haft nogle 
hyggelige timer med de andre firmahold. Vi har spillet mod mange forskellige hold. SAS, 
Skrald, Radiometer, Granzow og Nordea.  

Efter den sidste kamp blev der afsluttet med en hyggelig middag samt præmieuddeling i Valby. 
Vi ser frem til snart at tage hul på en ny sæson.   
 

Med sportslig hilsen 

Birger 

 
Hvor er grisen? 



Bowling 

Tuneringen er godt i gang,så her er lidt om TIK 2 Bowling 

 
Vi har spillet 6 kampe og har 31point. Vi har lavet 12594 kegler som er næstflest i rækken. Holdets 
snit er 174,91 -  rigtigt godt gået drenge.  
 
Holdet består af Ras,Teddy,Paul samt undertegnede og Chef Thyge. Pt. Ligger vi nummer 3, men har 
en god mulighed for at blive nummer 2. Førstepladsen er nok svær at nå, men der er da sket mirakler 
før. 
  
Med venlig hilsen 
Jan S. Thygesen 
 

Rejseafdelingen 

2013 har været et livligt år for afdelingen. Glade TIKKERE har deltaget i flere af eurojumelages 
aktiviteter, bl.a.: Tour de Copenhagen -TIK’s eget arrangement - blev afviklet i juni for 22 
udenlandske gæster, der cyklede i sol, regn og blæst i 3 dage og ca. 170 km på ture rundt i København 
og omegn. OSCAR 2013 (cykel- og vandreture) blev arrangeret af Dijon i juli. Nysa/Odra (cykel- og 
vandreture) blev arrangeret i september af den polske gruppe. Jumelages 10. kongres blev afviklet i 
Madrid i oktober. På kongressen skulle vælges ny præsident for de kommende 3 år.  

Hvis du vil vide mere om turene og Jumelages, så gå på TIK’s hjemmeside. Se adressen nedenfor.  

I  2014 er der planlagt en tur til England, Manchester. Turen afvikles 31. juli til 5. august og koster ca. 
4000 kr. Programmet er ikke helt på plads, men det forventes at byde på gode oplevelser i form af 
vandreture på den engelske countryside og besøg i Manchesters seværdigheder. Er du interesseret så 
kontakt Inge-Lise Flügge på ilkef@live.dk  senest den 15. marts 2014. 

OSCAR 2014 (cykel- og vandreture) afvikles den 12 – 16. september. Årets OSCAR arrangeres af 
Strasbourg, koster 310 euro og foregår i Alsace (Vinruten) og vi bor i Obernai.  

Nysa/Odra 2014 (cykel- og vandreture i Bogatynia området). Turen arrangeres af den polske gruppe 
(Polska w Gorzowie Wlkp.) og afvikles den 11 - 15. juni og koster 200 euro.  

Deadline for OSCAR og Nysa-Odra er overskredet. Er du alligevel interesseret så kontakt Inge-Lise 
Flügge og vi vil forsøge at få jer med. Der er ingen garantier, men har de ledige pladser siger de 
sjældent nej. 

Så TIKKERE: 

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 TIK er en del af, har rigtig mange 
tilbud og til rimelige penge. Der er flere TIK-medlemmer, der i de sidste 7 år har taget del i de mange 
aktiviteter og det er en fantastisk god måde at møde andre på. Se mere på www.eurojumelages.eu og 
www.teleik.dk 

Inge-Lise Flügge 



Øverst, Tou

N

our København cykling, Midten Oscar i Dijon , 

Nederst Oder-Neisse cykling Tjekkiet 
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 T I K `S   I N T E R N E    S T Ø T T E L O T T E R I    2013/14 
 
 

 
 

 December 1 December 2 Januar Februar Marts 
 1. præmie 021 454 190 243 392 
 2. præmie 175 219 323 455 110 
 3. præmie 492 372 469 037 449 
 4. præmie 068 311 227 407 080 
 5. præmie 380 198 346 074 304 

 6. præmie 066 098 081 086 160 
 7. præmie 093 125 084 358 017 
 8. præmie 160 348 373 426 066 
 9. præmie 144 053 116 281 318 
10.præmie 088 408 334 485 482 

 
 

       

De heldige vindere har fået tilsendt deres gevinster.  
 
Hilsen til alle støttemedlemmer og fortsat held og lykke i lotteriet til alle støttelodsmedlemmerne. 
  
Husk at TIK har en hjemmeside www.teleik.dk, hvor siden altid vil være opdateret med de seneste 
trækninger. 
 
Der er i stadig enkelte ledige lodder, som kan købes ved henvendelse til undertegnede. 
 
Ulla Bender 
 
ulla.bender@mail.dk  
 
 
 
Slutstilling, fodbold Superveteran 
 

 
 

 

Slutstilling 2013 Superveteran 

Hold Kampe V U T Mål Point 
 

SAS (1 TUK)  
20 15 1 4 75- 33 46 

 
DFDS  

20 12 3 5 63- 43 39 
 

LIF (1 TUK) 
20 12 1 7 72- 37 37 

 
TIK (1 TUK)  20 12 1 7 67- 38 37 

 
MAN B&W  

20 12 1 7 83- 78 37 
 

RIF (3 TUK)  20 11 3 6 54- 40 36 
 

Nordea 
20 11 2 7 68- 42 35 

 
Codan (8 TUK)  

20 7 1 12 53- 55 22 
 

HI (5 TUK)  
20 5 1 14 34- 64 16 

 
FED 92 (1 TUK) 

20 4 0 16 32- 77 12 
 

KHC (2 TUK) 20 1 2 17 35- 129 5 
  

 

 


