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Indkaldelse til Generalforsamling
Onsdag den 29. april 2015 kl 18.00
I

Rødovre Bowlinghal
Rødovre Centret

Da klubben som sædvanlig er vært ved et lettere
traktement bedes tilmelding ske senest den 23. april 2015 til
Paul Hansen: tlf. 40304002 eller
E-mail: peah@brnet.dk

Indkomne forslag skriftligt, senest den 21. april 2015 til formanden
Dog vedtægtsændringer d. 17. april, også skriftligt
DAGSORDEN:

Valg af Dirigent
Formandens beretning
Holdledernes beretning
Gæste/Rejseafdelingen v/Inge Lise Flügge
Regnskab
Indkomne forslag
Valg - følgende er på valg
Kasserer Ulla Bender (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Henning Niesø (villig til genvalg)
Revisor Inge Lise Flügge (villig til genvalg)
Konstituering af holdledere
Bowling Paul Hansen (villig til genvalg)
Fodbold Ivar Sørensen
Petanque 3-mands hold og 6-mands hold
Eventuelt

TIK Bowling 1. holdet
Ja, så er turneringen næsten slut, vi mangler kun 3 kampe, og
det ser ikke for godt ud. Vi håber, at vi klare den og bliver i 1.
division. Pt. ligger vi anden sidst, men har 14 point mere end
Sevang, og dem skal vi møde i næste sidste spillerunde. Så op
på hesten drenge, og få så væltet nogle flere kegler (for ifølge
Hansen har det jo set lidt sløjt ud). Der skulle gerne være
minimum 20 point i de sidste 3 kampe, og så er den ged
barberet. 1. holdet er Frank Iven, Frank Just, OT2 (Otto) og
undertegnede Thyge.
Med sportslige hilsner og et ønske om en god påske og
sommer – Thyge.

Vi startede ud mod Nordea 2 i fin stil med 2064 kegler.
Desværre var Nordea mødt stærkere op og præsterede 2218
kegler. Vi måtte derfor indkasserer endnu et nederlag på 10-0.
Bedste spiller blev Teddy med 178,25 i snit. Men også
Richard (172,25) og Jan (165,5)spillede flot. Anita sad over.
Der skal nok lidt mere end godt spil til i resten af sæsonen, for
at rede os fri af nedrykning til 3. div. B. Vi har 4 kampe
tilbage, 21 point og en kamp mere op til nummer 5. Vi har dog
ikke givet op og ud fra de første resultater i 2015, skal det nok
blive til flere point. Fortsat god kamp!
Med venlig hilsen
Teddy
Holdleder 2. Holdet

Her en opdatering om hvorledes det går med 3 holdet i
bowling
Beretning fra 2. holdets turnerings sæsonen 2014/2015
Ved sæsonens start blev holdet sat i forhold til hver enkel
spillers snit fra forrige halve år. Det betød at spiller truppen
for 2. holdet kom til at bestå af følgende: Anita Persson, Jan
Rasmussen, Richard Rasmussen og Teddy Mortensen.
Vi spillede 1. kamp 8. sep. 2014 mod Nordea 2. Vi tabte 8-2
med et samlet keglefald på 1845 mod Nordeas 1985. Bedste
serie på 192 kegler blev lavet af Jan, som nåede et snit på 166.
2. kamp var ugen efter mod Auto & Pl. Værk. Her tabte vi
med 10-0. Vi kunne kun stille med 3 spiller, så reserve var der
ingen af. Igen blev Jan bedste spiller med 165 i snit. Samlet
kegler blev magre 1754.
14 dage senere skulle vi spille 3. kamp mod HI. Vi fik 2 point
med hjem og nåede samlet 2001 kegler også med 3 mand. Det
skal så siges at vi fik assistance af 1. holds spilleren Jan
Thygesen, som blev bedste mand med et snit på 174,5. Vores
egen Richard lavede sæsonens foreløbig højeste serie på 201.
11. okt. Skulle vi møde MBD-1 også her blev det til et 8-2
nederlag. Marginalerne var desværre ikke på vores side ellers
kunne det være blevet til en lille sejr.
Sidste kamp før juleferien var mod PTB1. Vi var fuldtallige og
fik hele 3 point med hjem og scorede det højeste samlet antal
kegler i denne sæson 2012. Dagens spiller var Anita med et
snit 181,25. Flot! Men også Jan var godt med. Han nåede
175,5.
Holdets form i denne halvsæson har ikke været helt som håbet.
Efter 5 spillet kampe har vi opnået 9 point i alt. Vi indtager
derfor en 6. og sidste plads i 2. div. B.
Med julen vel overstået var vi klar til anden del af sæsonen.

Vi er et rigtig dejlig hold der spiller god bowling og hygger os
lidt bagefter.
Vi fører gruppen med 20 point til nummer to, med kun 2
kampe tilbage, den står på guldmedalje efter sidste kamp
d. 25 april i Rødovre kl 8.30. Det kunne være rigtig sjovt
hvis der kom nogen og heppede på os.
Vi har fået Paul Hansen med på holdet, og det er jeg meget
glad for, hvilket jo også har betydet, at vi er nået så højt op.
Ivar Sørensen er også blevet en rigtig god bowling spiller.
Hilsen fra 3` holdleder.
Ruth Pedersen

Fodboldafdelingen
Flot nr. 2 – Tak til alle ”drengene” for en næsten perfekt
sæson!

et dobbelt nederlag til Codan, tabte vi også næste kamp mod
MAN B&W som vi mødte igen 14 dage efter – surt..
Slut resultatet var 5 point efter nr. 1 men flot er det, at vi som
et af de få hold har stillet op til alle kampe.
Tak herfra til de tre nye spillere, Jack, Arne og John – og
stort velkommen til jer, håber I er friske på den nye sæson.
Tak til de tre gange Jan, fordi:
Jan T. fordi du har verdensklasse i målet (men kun i
målet)
Jan B. og Jan R. fordi I scorede i den rigtige ende i år ☺

Vi startede rigtigt godt mod mestrene fra SAS, en kamp hvor
det klart var os der var de bedst spillende. Desværre lykkedes
det SAS at score 30 sekunder før tid til resultatet 2-2.
Det var den eneste kamp i sæsonen hvor vi kun havde syv
spillere noteret på holdkortet, men faktisk spillede vi kun med
6½ mand da en spiller fik en fiber efter kun 12 minutter – han
var dog sej nok til at spille videre

Afslutningsfesten var som altid hyggelig med god mad – men
i år ingen Rosè!

Resten af foråret kiggede vi ikke tilbage – men i juni måned
skulle vi møde Codan og tabte…. Ikke kun en kamp men
desværre igen da vi mødte dem ugen efter. Vi gik dog efteråret
i møde med en føring på 2 point.

Sigfreds quiz om fodbold var som altid festlig - og som noget
nyt havde Jan R. en ny quiz på programmet – musikquiz. Den
blev styret med stor entusiasme af Jan R. selv - med diverse
indslag på luftguitar ect. - og for os der kan huske det….
Svaret er ret!
TAK til Skydsgård for lån af lokaler – vi ser frem til den
nye GODE sæson i 2015
Ivar
Støttelodderne
Trækkes ikke som lotto-tallene, men ved håndkraft. Her fra
marts trækningen.

Vi startede efteråret med, i flot stil at vinde de første to kampe
og efterfølgende blev de næste to kampe aflyst. Da vi mødte
MAN B&W var det tydeligt, at vi ikke havde spillet i tre uger.
Vi var ikke gode til at løbe for hinanden og vi tabte. Ligesom

TIK petanque i 3-mandsrækken 2014.

Det spændende er så blevet, at TIK har tilmeldt et 3mandshold med Paul Madsen som boss og endelig et 6mandshold med Gustav som ankermand.
Fidusen er, at det er 2 særskilte rækker, så vi kan
koordinere reserver fra det andet hold og der bliver
mange flere kampe til alle.
Dog kan afdelingen godt bruge flere spillere. Så en stor
opfordring til alle medlemmer, kontakt de 2 holdledere
og mød op. Hvis interessen er for at arrangere nogle
træningsaftner er det muligt i Rødovre ved Jyllingevej
Station. Spillet kræver ingen fysik, klubben har
spillermateriale og det er vældigt hyggeligt at udøve det
meget sociale spil. Det kan heller ikke undgås at møde
en masse hyggelige modstandere. For de flestes
vedkommende er det vigtigt at hygge sig så resultatet
betyder mindre selvom, vi altid gerne vil vinde.
Firmaidræt Storkøbenhavn havde i sæsonen ændret
programmet til en noget anderledes form end de tidligere
år. Forårssæsonen blevet afviklet alle mod alle i rækken.
Herefter var det så placeringen, der afgjorde de sidste
kampe. Placeringerne 1 til 5 skulle dyste mod hinanden
og 6 til 10 om at revanche sig.
TIK´s placering som nr. 10 gav ingen forhåbninger om
en medalje, dog fik vi ændret den totale bundplacering
til en 7. plads med 2 flotte sejre 3 – 0 over de 2 hold fra
Radiometer.
I sæsonen har der været en forøgelse af holdet til 7
spillere. Benny Christensen har fundet spillet interessant
og har også vist sig som en god kaster. STORT
velkommen til ham.

Bag alt dette positive bevæger vores tanker sig til Birger,
som ikke er blandt os mere. Et stort savn for vores klub
og petanque afdelingen. Han har været med lige fra
Petanque afdelingen startede i 2008. Med hans
charmerende lune og overblik styrede han kugler,
oversigter og spillere. Trods hans alvorlige sygdom var
han med på banerne til det allersidste.
Birger vil poppe op i vores hoveder mange gange i den
kommende tid.

Æret være Birgers minde.
I 3-mandsrækken skal der kun bruges 3 spillere pr.
kamp, så det er ikke blevet så mange kampe til hver af
TIK spillerne. Så vi er nogle stykker, der har været ude
på det åbne marked og fundet yderlige 3 TIKKERE, som
har vist interesse og givet tilsagn om at stille op til kamp
i år. Et STORT velkommen til Bitten Clausen, Annett
Anderberg og Gustav Johnsen.

Rejseafdelingen
I 2014 var der god gang i rejseafdelingen.
Nysa/Odra 2014 i juni, cykel- og vandreture i Bogatynia
området. 1 fra TIK deltog i denne naturperle
Twinning i England, Manchester (Ribble Valley og Clitheroe)
i juli/august. Skønne vandreture hvor 5 fra TIK deltog

Twinning i Darmstadt, Tyskland afvikles den 17 – 21. august
Det er et cykel- og vandrer-arrangement. Fra TIK deltager 7.
Til arrangementet er også inviteret gæster fra Tyskland,
England, Frankrig og Polen.
Nysa-Odra 2015 afvikles i Polen den 9 – 13. september. Fra
TIK deltager pt. 1
Deadline for ovenstående arrangementer er overskredet. Er du
alligevel interesseret så kontakt Inge-Lise Flügge og vi kan
forsøge at få jer med. Der er dog ingen garanti, men har de
ledige pladser siger de sjældent nej
Hvis du vil med på disse ture inden deadline så send en e-mail
til ilkef@live.dk eller besøg TIK’s hjemmeside, som kan
oplyse om der er noget i gang på rejsefronten.
I 2016 afholdes Oscar i juni, Nysa/Odra i september og
Jumelages kongres i november på Malta. Om TIK afholder
noget arbejdes der på pt.

OSCAR 2014 i september. Cykel- og vandretur. 11 fra TIK
deltog i denne årlige begivenhed. I år i Frankrig, Alasaceområdet (Obernai). 7 fra TIK tog 4 ekstra dage i det skønne
område i Colmar med flot natur og sjove oplevelser

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. Det er en
fantastisk god måde at møde andre på. Se mere på
www.eurojumelages.eu og www.teleik.dk
Inge-Lise Flügge

I TIK-bladet og på hjemmesiden kan du læse mere om disse
dejlige ture – i ægte TIK-stil
I 2015 er der på nuværende tidspunkt følgende arrangementer
planlagt:
Den 16 – 23. maj afholder Irland et årsmøde som finder sted i
Galway. I årsmødet deltager andre europæiske medlemmer fra
Jumelages. Fra TIK deltager 4
OSCAR 2015 finder sted den 10 - 14. juni i Slubice i Polen.
Fra TIK deltager 7

