Medlems blad for Tele Idræts Klub

Nr. 1 2018

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
Vacant

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

Redaktør
Ulla Bender
40280832
ulla.bender@mail.dk

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

Niels Wrønding
29496606
niw@dat-schaub.dk

3-mandshold
René Nygaard
27123020
rene@dennet.dk

Klubbens hjemmeside
www.teleik.dk
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Indkaldelse til Generalforsamling
Mandag den 30. april 2018 kl. 18:00
Rødovre Bowlinghal Rødovre Centret
Da klubben som vanlig vil være vært for lidt mad bedes tilmeldingen ske senest
d. 24. april til Paul Hansen, 40304002 eller peah@brnet.dk.

Indkomne forslag skriftligt senest 23. april til formanden. Vedtægtsændringer dog
d. 18. april, også skriftligt til formanden.

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

Valg af dirigent
Formandens beretning
Holdledernes beretning
Gæste/rejseafdelingen v/Inge Lise Flügge
Regnskab
Indkomne forsalg. Bestyrelsen har ændringer til vedtægterne.

PKT. 7:

Valg, følgende er på valg:
1. Formand, v/Paul Hansen (ønsker genvalg)
2. Bestyrelsesmedlem, v/Gitte Michels(ønsker ikke genvalg)
3. Revisor v/ Marie Johnsen. (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

Bowlingafdelingen
1. Holdet
Hej alle Tikkere!
Så er det tid til gloser fra 1. Holdet i bowling. Pt
ligger vi nummer 1 i 1. Division og har 3 kampe
tilbage. Vi har 62 points ud af 70, så det ser rigtig
godt ud. Den sidste kamp vi spillede, lavede Just 919
på 4 serier, et snit på 229,75 - fandeme flot - godt
gået.
En af de andre ting, der har højnet vores standard er
måske - kun måske, at Otto er stoppet for en periode.
Ha ha ha, lidt drilleri må man godt.
Ifølge mine udregninger har vi et holdsnit på 186,64
indtil videre, så vi må håbe, at Frank lever op til sit
snit på 200.
Rykker vi op i Eliteserien, skal vi nok ikke regne
med at få mange points, men det ville jo være sjovt
alligevel. Det vil være første gang TIK har et hold i
Eliteserien.

3. Holdet
Der er ikke sket så meget på 3. Holdet i bowling.
Vi har spillet 4. Kampe i efteråret, så nu venter der 6
kampe her i foråret. Vores nuværende placering er
nummer 3. Tak til Ivar og Martin.
Hilsen fra jeres holdleder Ruth

Med sportslig hilsen Thyge
Thyges hold

2. holdet

Fodboldafdelingen
Veteran sæsonen 2017
Med både en ny holdleder og en ny målmand var klubbens 9 veteraner klar med frisk energi og nypudsede
støvler til at lunte ud på de duftende, nyslåede grønne baner.
Gennemsnitsalderen var dog ikke ændret meget fra sidste år - stadigvæk omkring de 56 år. Alderen for at
deltage i rækken er minimum 50 år.
Skader blev dog også en vanskeligere modstander end gutterne fra de andre kæmpende hold. Dog forventes
der forstærkning med 2 yngre spillere i 2018. Spillerne har givet hinanden håndslag på at forsøge endnu en
sæson. Ja, fordi det sgu er hyggeligt alligevel, da holdets humør ikke fejler noget. Særligt ikke efter dysterne,
hvor latter og fagter genfortæller kampen og de finurlige episoder.
På gensyn og tak til alle de kæmpende, ældre knægte.
Niller

Halvleg - måske brug for en ekstra pause

Julefrokost i Valby

Petanqueafdelingen
3-mands holdet
Som ny holdleder, kan man ikke få en bedre
start end en fornem 3. Plads i 2017.
Super godt gået og en stor tak til de gode
reserver vi kan trække på fra 6 mands holdet.
Jeg ser frem til den nye sæson.
Mange hilsner og på gensyn.
René
Undervisning i Rødovre
I maj troppede 10 forventningsfulde TIK
petanque spillere op på banerne i Rødovre. 2
dygtige instruktører fra Rødovre Petanque Klub
gav os en rigtig god træning, indblik i hvordan
man kan træne og også mange gode gode råd
om spillets facetter undervejs.
Tror også at undervisningen har været med til
at forbedre vores spil og er en af årsagerne til
holdenes bedre placering i 2017.

Det hjalp med undervisning i Rødovre

6-mands holdet
Holdet sluttede ikke så højt oppe i tabellen, som
3-mands holdet, men en klar forbedring i forhold
til sidste år. 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.

3 mands holdet med konsulenttræner

6 mands holdet uden holdleder

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 kamp programmet 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 2018
TIK deltog med 3 spillere i Unionens
fastelavnsstævne. 36 spillere fra forskellige
klubber spillede 3 doublekampe hver, med
forskellige makkere. Undervejs blev katten slået af
tønden. Et godt tilrettelagt stævne og det var sjovt
at være med. Fine præmier til de 3
bedste/heldigste spillere.
/Gustav

Rejseafdelingen
Endnu et godt år for TIKs ihærdige rejsehold
er gået. Husk - der er altid plads til en til.
2017: Februar. TIK’s-rejseafdeling holdt
billedaften med den sædvanlige omgang
gullasch lavet over åben ild. Der blev hygget
godt igennem og gode minder fra sidste
sæsons rejser og træninger blev delt. Også de
kommende events blev vendt i muntert lag helt i TIK’s ånd.
Juni. 16.-23. Blev den årlige Oscar afviklet. Vi
deltog med 8. Det foregik i Fintel på Lüneburger
Heide, hvor vi blev indkvarteret i en fin hytte. Der
blev cyklet 60-70 km pr dag og vandret 13-15 km pr
dag.Der blev også til en tur i skoven i hestevogn og
en bustur til Hamborg, hvor vi havde tid på egen
hånd til at studere de mange flotte bygninger. Til
afslutningen skulle hvert land synge en sang i stedet
for at give gaver. Det blev meget fornøjeligt og 8
danskere og danske Inge-Lise fra Darmstadt skrålede
for fuld hals. Det lød godt, men vi havde også øvet
os. Endnu en fin TIK-tur med gode oplevelser og
dejlig mad og drikke ad libitum.
August. 16.-23. afholdt TIK (på Dan Hostel, Ishøj) et
cykel arrangement med 3 cykelture på ialt 200 km.
Turene gik til bl.a. til Stevns Klint,
København/Amager og Rundt om Roskilde. Det blev
et dejligt møde med gode cykelvenner fra Jumelages.
Der var tilmeldt 15 deltagere fra hhv. Tyskland,
England og Schweitz.
Allerede fra start var stemningen i top og alle deltog
positivt i de 3 ture. Der var glæde og grin over hele
linjen og der blev hygget om aftenen både ved
middagen, hvor vi havde det hele for os selv og
efterfølgende i det tilstødende fælleslokale. De
Fleste var godt trætte og møre efter dagens cykeltur.
Gill fra England havde fødselsdag og så var der
champagne til alle og kokken havde lavet en lækker

kæmpe lagkage med flag og det hele. Det blev til
endnu en festlig aften. Danhostel i Ishøj bød på
dejlig mad og god service og alle gav udtryk for stor
tilfredshed.
2018: Følgende aktiviteter er planlagt. Den 2. – 6.
juli afvikles det årlige OSCAR – denne gang i
Merlimont i Frankrig. På grund af manglende biler
bliver deltagerantallet denne gang desværre kun på 5.
På turen hjem er der planlagt et par dages ophold i
den smukke tyske by, Bremen.
I september deltager 2 fra TIK i Nysa-Odra i Polen.

Gullaschbaroner
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.

Undervejs
/Inge-Lise Flügge

Tikkere undervejs Lüneburger Heide 2017

Tour de Copenhagen 2017 deltagere på Amalienborg

