Medlems blad for Tele Idræts Klub

Nr. 1 2016

Indkaldelse til Generalforsamling
Tirsdag, den 26. April 2016 kl. 18.00
Rødovre Bowlinghal, Rødovre Centret
Da klubben som sædvanlig er vært ved et lettere
traktement bedes tilmelding ske senest 20. april
til Paul Hansen, 40304002 eller peah@brnet.dk
Indkomne forslag skriftligt senest 18. april til formanden. Vedtægts ændringer dog 14. april, også
kriftligt.

Dagsorden

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

Hold ledere:
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
Gitte Michels
20241233
elbigi42@gmail.com

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

Bestyrelsemedlem
Henning Niesø
43 90 30 39
niesoe@os.dk

3. hold
Ruth Pedersen
47313746
1066@youmail.dk

Rejser/besøg
Inge-Lise Flügge
36412645
ilkef@live.dk

Fodbold
Ivar Sørensen
20971638
ivarsorensen@hotmail.com

Redaktør
Ulla Bender
40280832
ulla.bender@mail.dk

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

Klubbens hjemmeside
www.teleik.dk

3. mandshold
Poul Madsen
20556416

2

For alle medlemmer
i TIK
Bowl og Spis
Kære alle
Kom og vær med Lørdag d.21. maj 2016 kl. 1700
World Cup hallen i Rødovre cent�et.
Prisen er 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for påhæng
Der ser�eres
Br�chet�a med f�isk tomatsalat med kylling
Pasta a la creme med porer og laks
Helsteg� kr�dret oksefilet – Helsteg� lammekølle
Ovnbag�e kar�ofler – Kar�offelg�atin
Ag�rkesalat �/quinoa og feta - Bear�aise og rødvinssauce
Udvalg af oste med kiks og dr�er - Stor salatbar.
Der er ½ fl. Rødvin til hver person
VI bowler f�a kl.17.00 og spiser kl. 19.00
Tilmelding og betaling inden 8. maj 2016 til Paul
40304002 eller �eah@br�et.dk

Rejseafdelingen
I juni gik turen
til OSCAR, der
foregik i
Slubice, Polen.
I august
afviklede TIK
twinning med
Darmstadtgruppen og i
september
afholdt NysaOdra sit årlige
træf. Alle 3
arrangementer
var for cykelog
Der har været rigtig god gang i TIK-rejserne.
Gode events med fest og farver – alt i den
bedste TIK-stil. Det kunne være dejligt om

vandrefolket.
For alle 4 ture blev det et herligt gensyn med
gode venner og fantastiske oplevelser på
cykel og gå-ben, god motion og masser af
socialt samvær. Igen blev fællesskabet med
vore europæiske venner i Jumelages styrket.
På hjemmesiden kan du læse om de
forskellige rejser.

flere TIK-medlemmer deltog i
arrangementerne, så hold jer ikke tilbage.
2015 startede med en tur til Multinationalt
Meeting i Galway, Irland i maj. Glade dage

I 2016 er der tilmeldt TIK’KERE til følgende
arrangementer: Oscar, der afholdes i Leiwen,
Mosel Valley i juni. Nysa-Odra afholdes i
maj i Bad Muskau. Begge arrangementer er
cykel- og vandring. I november afholder
Jumelages sin 11. kongres på Malta.
Deadline for ovenstående ture er overskredet.
Er du interesseret i andre arrangementer så
check Jumelages hjemmeside og send en email til Inge-Lise Flügge, ilkef@live.dk
Såfremt TIK vil stå for et cykelarrangement i 2017 i
Jumelages regi vil nærmere information fremgå af
næste års TIK-blad.
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 mennesker på. Se mere på
www.eurojumelages.eu og www.teleik.dk

med flot natur, sightseeing, socialt samvær
og sang i lange baner.

Fodboldafdelingen
Fodboldsæsonen 2015
Vi havde et rigtigt godt forår, selv om vi fik to
spillere langtidskadet tidligt på sæsonen.
Vi spillede nogle gode kampe og vi var med i
toppen.

dommerens over tid på et selvmål, så du den Thyge?
Niller et rigtigt flot tilbageløb.
Så var det også slut med at spille fodbold, alt for
meget råb af hinanden.
Håber det bliver bedre i 16.
Stor tak til vaskeriet.
Tak får i år
Ivar
I efteråret var der ikke så mange kampe.
Vi startede mod Codan og vandt 2 - 0, så kommer to
spændende kamp mod to af top holdene,
først mod brandvæsen og så MAN BW.
Vi tabte begge kampe med 2 - 1 Mod MAN BW i

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.
Held og lykke til holdet.
Mads

6-mands holdet
Det var første gang TIK også havde et 6-mands
hold tilmeldt turneringen. Resultatmæssigt
sluttede vi sidst, men heldigvis gik det ikke ud
over det gode humør. Vi er friske på en ny sæson.
Sæsonafslutning
Afdelingen holdt afslutning på Gustav baner i
Ballerup, hvor der blev afviklet mange gode
kampe. Bl.a. Mødtes Jørn og Mads i et opslidende
opgør. Efterfølgende var der mad og præmie uddeling hos Marie & Gustav.
Den kommende sæson
Der er også tilmeldt 1 3-mands og 1 6-mands
hold i den kommende sæson og afdelingen kan
glæde sig over en lille spiller tilgang.
I skrivende stund afventer vi Unionens program,
så vi kan komme videre med planlægningen. Som
sidste år vil vi holde et møde - nok i starten af
april, så vi kan få lavet en liste over alle kampe
og se hvem der spiller hvornår.
/Gustav

Bowlingafdelingen
1. holdet
Bowling sæsonen er godt i gang eller næsten slut, da
der kun mangler 2 kampe.
I øjeblikket ligger vi næstsidst, men 1. holdet bliver i
1. division. På de 8 kampe vi har spillet, har vi væltet
17.492 kegler. Dette giver et holdsnit på 182,20
kegler, hvilket må siges at være godkendt. Men trods
det har vi "kun" 36 point.
Holdet består af: Kim Ottosen, Frank Iven, Frank
Just Jensen og undertegnede.
Så lad os give den gas i de sidste 2 kampe.
De bedste bowling hilsner
Thyge

2. holdet
Vi er en lille flok på en 10 til 15 entusiastiske
bowlere.
Vores evner spænder vidt lige fra nybegynder til
spillere med flere klubber på cv'et. Vi træner en time
hver mandag. På en traditionel trænings aften kan vi
nå at spille 2 til 3 serier.
For at gøre det hele lidt mere spændende spiller vi
om øl. Således at tabere betaler til vindere. For at alle
skal have en chance for at vinde spiller vi med
handicap. Det er naturligvis frivilligt om man vil
deltage.
Vi deltager med 3 hold i firma turneringen under
fskbh.dk. ( firmasport København). Vores 1. Hold
spiller i 1. Division, 2. holdet 3. Division og 3.
Holdet i serie a2.
Som det ser ud med 3 til 4 kampe tilbage af sæsonen
er både 2. og 3. holdet på 1. Pladsen i deres række.
Teddy.
3. holdet
Holdet ligger på tiden, for andet år i træk, til
oprykning.
Ligger på nuværende tidspunkt på første pladsen,
med 3 kampe tilbage, så tiden vil vise om dette
holder.
Det er et rigtigt hygge hold. Med på holdet er Paul,
Ivar, Martin, Marlene og undertegnede.
Ruth Pedersen.

T I K `S I N T E R N E
Sept.
FJMJJanaur
i maj
1. pr. nr…
2. pr. nr…
3. pr.nr.
4. pr. nr…
5. pr. nr…
6. pr. nr…
7. pr. nr…
8. pr. nr…
9. pr. nr…
10.pr. nr....

DD
102…
130…
202…
063…
459…
475…
040…
105…
094…
303..-

Okt.
J

113…
158…
082…
406…
340…
390…
142…
074…
055…
467…

S T Ø T T E L O TT E R I 2015/16

Nov.

December

Januar

Februar Marts
d
Dobbelttrækning DJJJ22Dobbelt trækning

i
261…
486…
062…
320…
185…
380…
448…
304…
295…
226…

251…
214…
280…
142…
120…
029…
493…
400…
172…
481…

248…
047…
494…
209…
335…
311…
483…
158…
489…
194…

455…
036…
095…
405…
031…
357…
440…
459…
096…
258…

083…
193…
077…
054…
338…
039…
046…
300…
310…
320…

202…
458…
021…
215…
376…
013…
402…
395…
083…
415…

De heldige har fået tilsendt deres gevinster. Hilsen til alle støttemedlemmer.
Husk at TIK har en hjemmeside www.teleik.dk, hvor siden altid vil være opdateret med de seneste
trækninger. Der er i stadig ledige lodder, som kan købes ved henv. til undertegnede.
ulla.bender@mail.dk

