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Bestyrelse og holdledere

Bestyrelse:
Formand
Paul Hansen
40304002
peah@brnet.dk

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

Sekretær
Jette Nygaard
26801396
jette-nygaard@youseeme.dk

Bestyrelsemedlem
Henning Niesø
43903039
niesoe@os.dk

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

Redaktør
Ulla Bender
40280832
ulla.bender@mail.dk

Klubbens hjemmeside
www.teleik.dk

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

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

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

3. hold
Ruth Pedersen
47313746
oestergade7@gmail.com

Fodbold
Niels Wrønding
29496606
niw@dat-schaub.dk

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

3-mandshold
René Nygaard
27123020
rene@dennet.dk
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Indkaldelse til Generalforsamling
Mandag den 27. april 2020 kl. 18:00

Rødovre Bowlinghal Rødovre Centret

Da klubben som vanlig er vært for et måltid mad bedes tilmeldingen ske senest
d. 21. april til Paul Hansen, 40304002 eller peah@brnet.dk.

Indkomne forslag skriftligt senest 20. april til formanden. Vedtægtsændringer dog
d. 13. april, også skriftligt til formanden.

DAGSORDEN:

PKT. 1: Valg af dirigent
- 2: Formandens beretning
- 3: Holdledernes beretning

4: Gæste/rejseafdelingen v/Inge-Lise Flügge
5: Regnskab
6: Indkomne forslag.

 PKT. 7: Valg, følgende er på valg:

1. Formand, v/Paul Hansen (ønsker genvalg)
2. Bestyrelsesmedlem, v/Jette Nygaard (ønsker 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)
    4. Petanque 6.mandshold v/Gustav Johnsen (ønsker genvalg)
    5. Rejser/besøg v/Inge-Lise Flügge (ønsker genvalg)

 PKT. 9: Eventuelt



TIK 70 år 
 Søndag, den 9. august bliver TIK 70 år. 

 

Bestyrelsen er blevet enige om, at vi ikke 
holder fest. 

 

Alle afdelinger vil få et godt tilskud, som 
man så kan lave et ekstra godt 
arrangement i forbindelse med 

klubmesterskab/sammenkomst i de 
forskellige afdelinger. 

 

Vi håber, at alle de aktive i TIK vil støtte op  
i de forskellige afdelinger. 

 

Venlig hilsen Paul 

 

 



Bowlingafdelingen

1. Holdet

 2. Holdet



Bowlingafdelingen
1. holdet
Først et stort tillykke med fødselsdagen til klubben.
Jeg har desværre kun været med siden 1981, men jeg
er jo heller ikke så gammel – ha! Ha!
Turneringen er i fuld gang. Sejre er det da blevet til,
men også dumme points tab. Der er dog en sejr der
gav genlyd i hallen, og det var 10-0 over Coop Idræt,
som pt. ligger nr. 1 med 52 points.
Vi ligger nr. 3 med 30 points og er sikker på at blive
i 2. division. Det er dog resultaterne efter 6 kampe,
siden har vi fået 18 points, så lige nu har vi 48 points.
Holdet består af Kim Ottosen, Frank Just, Frank Iven
og Thyge. Formanden står standby, hvis det er
nødvendigt, men det har ikke været tilfældet endnu.
Det skyldes nok, at hvis en dykker i snit, så løfter en
anden på holdet. Tak til drengene – kanon
kammeratskab.
Vi har 2 kampe tilbage. Hvor vi gerne skulle have min.
10 points.
Med sportslige hilsner Thyge

2. holdet
Vi startede sæsonen i 3. division B efter lidt
ændringer i turneringsstrukturen.
Holdet blev traditionen tro sat ved sæsonstart. Der
var genvalg på alle pladser. Det vil sige vi består
fortsat af Anita (vores bedste mand), Richard, Jan
Ras, Jesper og undertegnede.
Første kamp blev spillet 28. sep. Anita og Richard,
Jan og jeg var de udvalgte.  Vi skulle møde DSB3.
Det blev til et nederlag på 8-2. Vi lavede bare 1714
kegler modstanderen fik 1772, også en moderat
score. Jan Ras var bedste mand med samlet 629
kegler. Øvrige spillere var lidt under vanlig styrke.
5. okt. spillede vi mod Autoholdet. Et tæt opgør
selvom vi taber 6-4. Keglerne fordelte sig med 1904
mod 1894 til os. Richard og Anita blev dagens
topscorer. Anita lavede samtidig kampens højeste
serie med 185 kegler. Jan og Jesper var de øvrige
spillere.
PTB stod klar den 9. nov. Vi var til lejligheden mødt
op med Jesper, Anita og Richard og mig selv. Vi
taber 8-2. PTB fik hele 2287 kegler mod vores 1926,
så 2 points må siges at være flot. Jesper væltede flest
kegler med 724. Han lavede også vores højeste serie
på 213.
4. kamp er mod FDL den 16. nov. Anita, Richard og
Jesper var de udvalgte. Vi havde en jævnbyrdig

match med 2 vundne serie pr. hold, men tabte 6-4, da
FDL løb med keglerne. Kegler 1893 til os mod 1963
til FDL. Anita toppede med bedste serie på 203 og
med samlet 646 kegler, men Jesper og Richard var
lige efter med 644 og 603.
7. dec. sluttede der vi året med endnu et nederlag på
8-2 til broderklubben telefonen1.  Det var dog en
relativ lige kamp målt på kegler 2022 mod 1989 til
os. Richard var dagens mand med 736 kegler og
bedste serie på 197.
Lidt mager points høst i efteråret gør at vi skal håbe
på at foråret byder på fornyet energi.
Vi startede 2020 med kamp den 18. jan mod
bundproppen DSB, Jan, Anita og Richard var
truppen.  Vi laver 1917 kegler. DSB præsterede 1641
kegler. Vi vandt sikkert med 10-0. Richard og Anita
var i hopla med 657 og 648 kegler. Jan var god for
612 kegler. Anita lavede bedste serie med 193
kegler. God start på anden del af sæsonen.
Autoholdet var klar til retur opgør den 1. feb. Vi
stillede til start med Anita, Richard og Jesper. Vi
spillede pænt og fik 2047 kegler, Autoholdet nåede
kun 1871, Vi kunne dermed hive endnu en sejr hjem,
8-2.  Højeste serie blev lavet af Jesper med
imponerende 220 kegler. Flot spil af alle og vi har
hentet 18 ud af 20 mulige points i år.
15. feb. var det topholdet PTB der stod klar. Jan,
Jesper, Paul (ja, det var formanden, som gæste
optrådte) og undertegnet lavede 2065 kegler, hvilket
overgås af PTB’s 2186. Vi tabte 8-2. Jan lavede 700
kegler. Paul spillede dog også flot med 553 for 3
serie.
For at undgå nedrykning skal vi slutte på 4. pladsen
eller højere. Hvis vi fortsætter takterne for kampene
afviklet i 2020 skal det nok lykkedes med 2 kampe
tilbage.
God kamp /Teddy

3. holdet.
Vi er meget dårligt spillende hold i år, ligger i bunden
med fare for nedrykning. Eller også er det nogle hårde
nysere, vi er oppe imod.
Indbyrdes har vi det hyggeligt, som vi plejer.
Hilsen fra holdlederen Ruth



Bowlingafdelingen

3. Holdet

Ivar og Ruth slapper af før næste runde



Fodboldafdelingen
En supporters oplevelse af TIK`s masterkamp onsdag d. 4. september 2019
Viserne nærmede sig kl. 17.30. Rasser, Niller, Benny, Stefhaan, Dennis, Per og Målmand Bjarke var samlet
på Kløvermarkens kunstgræsbane for 7 mands hold.  Der var desværre indgået 2 afbud i løbet af
eftermiddagen, ellers havde der været udskiftning, en god ting, når det er årgang 1955 eller senere, som
stadig udfolder sig i denne sport.
En let opvarmning kom i gang, hvor til sidst holdet samles lige til den sidste peptalk fra anfører Rasser:
”Hjælp hinanden, spil sikkert, ordentlige afleveringer, pas pladserne”.
Modstanderen fra RIF, i de orange trøjer stod klar på den anden banehalvdel og kampen startede. De første
5. minutter gik for TIK med lige at føle sig hjemme på det kunstige tæppe, opleve bolden og modstanderen.
Og så kom det første mål, 1 – 0 til TIK.
Ved halvleg 6 – 0 til TIK. Hold da op! Var TIKKERNE lige pludselig blevet forvandlet til et
DREAMTEAM HOLD for en dag!  En god oplevelse og de gamle drenge nød det.
2. halvleg bød på mange spændende og finurlige øjeblikke. Særlig da TIK`s målmand også ville være med
som dribler i eget felt.  RIF øjnede chancen til reducering, med kraftige beskydninger. 2 gange stolpe og så
befriende langt over mål.
Da kampen endelig blev fløjtet af, lignede TIKKERNE en flok greyhound dogs, der lige have løbet deres
livs løb med tungen langt ud af halsen.  Men en dejlig fornemmelse at vinde 9 – 2.
Konklusionen på denne kamp var, at planen blev holdt, hvor selv de dyre superligaspillere kunne misunde
de mange præcise afleveringer TIK-drengene diskede op med. Det var afgørende for TIK at holde spillet
nede i tempo og de gode skytter foran udnyttede de mange kattepotteafleveringer, de blev fodret med.  Ja,
endda, få gange grænsende det op til sprinterbold på masterniveau for de + 55 årrige TIKKERE.
Godt gået drenge.
Året bød på 5 sejre – 7 tabte og 2 uafgjorte.
Der har været stor tvivl om holdet skulle fortsætte i år 2020. Holdleder Niller har haft seriøse drøftelser med
hver enkelt spiller, og alle har de givet håndslag på at give den en skalle igen i år, hvor 3 nye spillere har
givet tilsagn og at blive medlemmer og være med til at kæmpe for holdet.
Så måske får årets topscorer Benny med 11 mål lidt modstand i den kommende sæson. Spændende.
/Ulla Bender

Dreamteamholdet mod RIF



Fodboldafdelingen

Kampklar

Klar til hjørnespark



Petanqueafdelingen
3-mands holdet
Sæsonen 2019 startede ikke så godt. Benny var
skadet hele sæsonen med en kold skulder og måtte se
alle kampene fra sidelinjen, men så havde vi en der
heppede os frem. Vi har heldigvis gode reserver og
Jette spillede de fleste kampe.
Sæsonen gik lidt op og ned og sidste spilledag skulle
vi spille mod Renholdet om 3.-pladsen. Vi tabte og
blev nummer 4.
Tak til Erik og Jette for en god indsats og tak til de
øvrige reserver der hjalp når vi var i bekneb.
Jeg glæder mig til vi ses i 2020, hvor Benny regner
med at være klar igen.
René

Klubmesterskab
Onsdag, den 25. September blev TIK’s første
klubmesterskab i petanque afviklet på banerne i
Rødovre.
10 spillere var tilmeldt, men pga 2 sidste øjebliks
afbud, blev det kun 8 topmotiverede spillere, der
skulle dyste om titlen og den flotte pokal. Der var
adskillige favoritter, men Madsen var slet ikke i tvivl
om, at titlen ville blive hans.
Mesterskabet blev afviklet i 2 puljer, hvor spillerne
ved lodtrækning blev placeret og der blev spillet alle
mod alle i puljerne. Vinderne af puljerne skulle så
mødes om mesterskabet og pokalen.
Kampene blev spillet på tid og i begge puljer var der
pointlighed mellem de 3 første. Det var så flest
scorede point der blev afgørende. I pulje 1 vandt
Mogens med 33 point foran Jørn og Ulla med hhv 32
og 29. I pulje 2 vandt Gustav (kæmpe overraskelse)
med 45 point foran Madsen og Annet med hhv 42 og
34. Var beregningen sket efter pointforskel ville det
også være Mogens og Gustav, der skulle spille finale.
Finalen blev rigtig spændende og stillingen skiftede
konstant og hele tiden omkring uafgjort, men da
Gustav til sidst lavede 3 points vidste Mogens godt, at
mesterskabet var væk.

STORT TILLYKKE til Gustav med klubbens
første klubmesterskab i Petanque.

Efterfølgende var der spisning i VBK og præmie-
Overrækkelse. Et godt arrangement, som der var
enighed om at gentage i 2020.

6-mands holdet
Vi sluttede ikke så højt oppe i tabellen, som
3-mands holdet, men vi spillede i år flere tætte kampe
så vi går efter en topplacering i 2020. Selvom vi ikke
sluttede i toppen fejler humøret ikke noget og det
sociale er helt i top.

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

SIDSTE NYT

Her lige inden TIK Bladet skal i trykken er verden
desværre blevet ramt af COVID-19, som har vendt
op og ned på hverdagen i alverdens lande. På
nuværende tidspunkt er der lige blevet indført mange
aflysninger af stort set alle store begivenheder i
såvel indland som udland og vi følger selvfølgelig
henstillingerne fra regeringen og
sundhedsmyndighederne, hvordan vi skal forholde
os. Som det ser ud i øjeblikket forventer man først,
at smitten topper i ultimo april og personligt tror jeg
ikke vi kommer til at spille før sommerferien-

/Gustav

Gustav Klubmester 2019



Petanqueafdelingen

3. Halvleg på Mogens’ private bane

6. Mands holdet mod PFA



Rejseafdelingen
I 2019 har der i rejseafdelingen været følgende
aktiviteter:
I maj havde vennerne fra Darmstadt og Erfurt
inviteret til fælles cykel- og vandreevent i Lingenau
med base på Landgasthof Lingenau. TIK deltog med
5 og med vennerne fra Strasbourg og Konstanz blev
vi 26 og det skulle vise sig at blive endnu en skøn
TIK-tur, som vi kender og holder af.
Udover gode cykel- og vandreture bød ugen på
besøg i Gardenreich Wörlitz, en sejltur på
Wörlitzersøen, slotte og et væld af seværdige
bygninger samt små hyggelige steder med
udskænkning af både koldt og varmt. Cykelholdet
fik nogle dejlige – lange - ture med mange
seværdigheder. Alle fik et besøg i ”Yadegar Asisi
360 grader panorama-bygningen”, hvor vi kunne
følge Luthers 95 teser om kirkereformen i 1517. En
tur rundt i Wittenberg med alt i kirker, museer og
bygninger. En heldagstur til Leipzig med
byrundvisning i bus og til fods med guide. Med
trætte fødder fandt vi selvfølgelig nogle gode steder,
hvor vi kunne slappe af over kaffe, øl og vin. Det er
jo ikke en TIK-tur for ingenting.
På vej hjem sluttede vi, vanen tro, ferien med nogle
ekstra dage – denne gang i Wismar - som bød på
dansk hygge, cykling og vandring i og omkring den
smukke by (som var under svensk styre fra 1648-
1803). En god slutning på en TIK-tur med mange
oplevelser for øje og sjæl.
I september afviklede Nysa-Odra sit årlige
arrangement - også med cykel- og vandreture. Denne
gang foregik det i Cedynia. TIK deltog med 2.

Ellers har ”rejseholdet” gennem 2019 mødtes til
cykel- og vandring med fælles frokoster i
hyggelige rammer og en gullasch-aften med
opsamling af ferieminder osv.
I oktober afholdt Jumelages sin 12.
generalforsamling i Hendaye, Frankrig. Ny
bestyrelse blev valgt.  Peter Backes, Tyskland blev
ny præsident. Han afløser Marian Fabian. Pierre-
Yves Videlot, Frankrig afløser Jean Francois
Logette som generalsekretær og Philippe Lebeau,
Frankrig fortsætter som kasserer. Herudover flere
nye medlemmer til bestyrelsen.
I anledning af Jumelages 60-års jubilæum er den
5.10.2019 dedikeret til en filatelistisk og
ikonografisk udstilling og der udstedes et frimærke
til minde om 60-års dagen for post- og telecom
twinnings.
Fremadrettet afholder Jumelages sin 13.
generalforsamling i oktober 2022 i Wroclaw,
Polen.
I 2020 deltager TIK i Oscar (cykel- og vandreture),
denne gang i Wroclaw, Polen i juni/juli. Nysa-Odra
foregår i september i Szczecin, Polen, hvor TIK
også forventes at deltage. I august tager
”rejseholdet” på tur til BORNHOLM for at cykle
og vandre.
Der er altid plads til flere rejselystne cykel- og
vandre entusiaster. Så meld endelig tilbage, hvis du
er interesseret (ilkef@live.dk). Vi hygger lige så
meget som vi cykler og vandrer.
Kig ind på Jumelages hjemmeside og se de mange
tilbud, der er: www.eurojumelages.eu  eller
www.teleik.dk
/Inge-Lise

Wörlitzersøen



Rejseafdelingen

Rejseholdet på sightseeing i Leipzig

Kaffe og kage i Wittenberg



Finalisterne i petanque klubmesterskabet - Mogens og Gustav

Vi hjælper hinanden når vi er på cykeltur. Brunos cykel lappes og Bruno trækker færgen på trænings-
turen Ringkøbing Fjord rundt



Strike eller hvad?

En gang meget let opvarmning



De gule veste på Oder-Neisse tur omkring Cedynia


