Medlemsblad for Tele Idræts Klub

Småsnak efter kampen

Træningsaften

Igen stor sejr til TIK

Nr. 1 2021

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

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

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

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

Sekretær
Jette Nygaard
26801396
Jette.marvil.nygaard@gmail.com

Petanque:
6-mandshold
Gustav Johnsen
40272412
gustav.johnsen@gmail.com

Bestyrelsemedlem
Henning Niesø
43903039
niesoe@os.dk

3-mandshold
René Nygaard
27123020
rene@dennet.dk

Rejser/besøg
Inge-Lise Flügge
21205713
ilkef@live.dk
Redaktør
Ulla Bender
40280832
ulla.bender@mail.dk

Klubbens hjemmeside
www.teleik.dk
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Indkaldelse til Generalforsamling
Mandag den 15. november 2021 kl. 18:00
Rødovre Bowlinghal Rødovre Centret
Da klubben som vanlig vil være vært for lidt mad bedes tilmeldingen ske senest
d. 8. november til Paul Hansen, 403002 eller peah@brnet.dk
Indkomne forslag skriftligt senest 8. november til formanden.
Vedtægtsændringer dog d. 1. november, også skriftligt til
formanden.

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

PKT. 7:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Holdledernes beretning
Gæste/rejseafdelingen v/Inge-Lise Flügge
Regnskab
6: Indkomne forslag.
Valg, følgende er på valg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PKT. 8:

Formand Paul Hansen (ønsker genvalg)
Kasserer Ulla Bender (ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem Henning Niesø (ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem Jette Nygaard (ønsker nyvalg)
Revisor
Revisor

Konstituering af holdledere
1. Bowling Paul Hansen (ønsker genvalg)
2. Petanque 3.mandshold v/Renè Nygaard (ønsker genvalg)
Petanque 6.mandshold v/Gustav Johnsen (ønsker genvalg)
3. Rejser/besøg v/Inge-Lise Flügge (ønsker genvalg)

PKT. 9:

Eventuelt

Bowlingafdelingen

1. Holdet klar til kamp

2. Holdet klar til kamp

Bowlingafdelingen
Bowling, 1. holdet
Så er vi i gang igen efter laaaang
nedlukning i bowlinghallen.
TIK 1 har spillet 2 kampe, vi må nok sige,
det gik ikke godt.
1 kamp mod Danske Bank tabte vi 8 – 2.
Vi havde lånt Jesper fra 2. holdet og han
satte lige 1. hold spillerne på plads ved at
lave 857 kegler på 4 serier, sådan, så kan
de lære det.
I kamp 2 skulle vi møde det bedste hold i
rækken Coop og føj, hvor de spillede
godt,
vi tabte hele 10 – 0, vi var ikke i
nærheden at vinde en serie.
Nu håber vi, at de næste kampe bliver lidt
bedre, så vi kan komme i gang med at få
nogle points.
Vi regner helt bestemt med at blive
mellem de 3 første når turneringen
slutter.
Bowling hilsen
Paul
Bowling 2. holdet
Vi starter sæsonen i 3. Division B, som også
var vores placering før Coronaen lavede rod i
afviklingen af turnerings programmet.
Holdet er ved sæson start ændret lidt. Der er
genvalg til Jan Ras, Jesper, Dorte og
undertegnede. Vores nye mand bliver Ivar,
som tidligere har spillet på TIKs 3. hold, der
nu er lukket ned. Bl.a. grundet vores tidligere
stamspillere Anita og Richard udtræden af
klubben. Tak til dem for en flot indsats
gennem flere sæsoner.
Første kamp blev spillet 18. sep. Ivar, Jan og
jeg var de udvalgte. Vi skulle møde COOP 3.
Det blev til et nederlag på 8-2 Vi lavede bare
1750 kegler modstanderen fik 2037. Trods
forskellen i scoren lykkedes det på magisk vis
at sikre de 2 af de 10 point. Jan Ras var
bedste mand med samlet 592 kegler. Jeg
lavede højeste serie med 189 kegler. Ivar
spillede, trods debutnerver, godt med samlet
582 kegler.

26. sep. Vi var til lejligheden mødt op med
Jesper, Jan, Ivar og mig selv. Vi vinder en
overbevisende 8-2 sejr. Vores modstander
Laybourn når lidt mere end 1700 kegler mod
vores noget højere 1998 kegler.
Jesper vælter flest kegler med 683. Jeg laver
vores højeste serie med 192 kegler. Alle
spillede godt og vi kan glæde os over samlet
10 point for 2 kampe.
Med den stadig regerende klubmester fra
2019, Jan, på holdet kan det kun blive en god
sæson.
Vi andre skal naturligvis også præstere, men
det tror jeg på vi nok skal gøre.
Mere om vores videre præstationer i næste
udgave af TIK-BLADET.
God kamp /Teddy

Fodboldafdelingen

Endnu en skadet spiller i græsset

Efter sidste fodboldkamp i TIK’s historie

Fodboldafdelingen
En fantastisk æra er slut i TIK
Det sidste af TIK`s fodboldhold ”
SUPERVETERANER I MESTERRÆKKEN” (55 år)
har klubben været nødt til at trække i år.
I rigtig mange år, har fodbolden netop være et flagskib i
klubben med masser af hold lige fra flere seniorhold til
oldboys og veteraner.
Også damehold har været med, som måtte lukkes ned i
1999.
De senere års hårde betingelser for de ihærdige
holdledere med at få nok spillere på dagen har været
rosværdige, så det måtte jo komme. Ikke mere TIK
fodbold i Firmaidræt regi.
Skader og de gamle ben og luft har været de værste
modstandere. År 2020 var meget kendetegnet for skader,
også opstået i selve kampene. En spiller måtte på
hospitalet og opereres med langvarig genoptræning.
Trods manglende spillere og kondition blev der kæmpet
heroisk.
Historisk opstod TIK for 71 år siden. Unge friske fyre
fra Hovedtelegrafen på Købmagergade, dengang P&T
fandt sammen og besluttede sig i 1955 at starte en lang
og flot fodboldhistorie. Klubben blev døbt Telegrafens
Idræts Klub, TIK.
Og gennem mange år har der været masser af unions- og
landsmesterskaber til TIK. Mange TIKKERE har
repræsenteret unionen på udvalgte hold. Også damerne
har været repræsentanter for TIK i det fornemme
selskab.
Første unionsmesterskab for senior kom i hus 1976 og
sidste med unionsmesterskabet i veteranrækken 2009.
Også på indendørsbanerne har TIK skovlet mesterskaber
ind både vundet union- og landsmesterskaber.
I mange årene turnerede TIK`S Super Oldboys rundt i
landet og vandt 8 DM-titler i træk 5, indendørs og 3
udendørs.
Nu er det ikke bare mesterskaber afdelingen har
præsteret. Historien fortæller også, at TIK fodbold
startede venskabsklubber med andre P&T folk ude i
Europa med fodbolden som et sportslig indslag og
mange dejlige venskaber er blevet skabt ved masser af
besøg hos hinanden. Venskaber, der stadig er bevaret.
Den første rejse gik til Bern i 1954.
Flere spillere har hoppet fra senior til oldboys og sidst
deltaget på veteranholdet og været gode støtter gennem
den udvikling afdelingen har været igennem.
En varm tak til alle jer fodboldspillere, der har deltaget
igennem de mange år og skabt en fantastik historie med
masser af oplevelser, venskaber og glæder. En lille
trofast skare var stadig på holdet i 2020,

Og mange spillere og øvrige medlemmer er fortsat en
trofast del af TIK, måske fordi der er gode minder, der
binder. Også tak for det.
Og endelig en stort varm tak til alle de mange
holdledere, der gang på gang har tryllet med at få
kabalerne til at gå op, når det så sortest ud med at stille
hold. TIKKE TAKKER.
Den sidste holdleder var Niller, der i 4 år kæmpede med
holdopstillingen, hvor afbud grundet skader har været
den største modpart. Men gang på gang fik Niller et hold
på benene og der var kun en kamp i sidste år turnering
ud af 8 kampe, hvor TIK ikke kunne stille hold. EN
STORT TAK for hans utrættelige arbejde med og for
holdet.
Nyd et par billederne fra TIK`s fotoarkiv fra omkring
2008. Ældre fotos er af dårlig kvalitet, så dem har vi
undladt.
/Ulla Bender

Jan Olesen, Brian Fjordvald, Bjarne Hinz,
Finn Larsen, Henrik Aabech, Jesper Robranh og
André Almy

Petanqueafdelingen
3-mands holdet
Vi har igen haft en god sæson på 3-mands holdet.
Igen i år blev vi nummer 4, men var til og med
slutrunden med om 3. Pladsen. De små marginaler
gik desværre ikke vores vej. Vi er klar til en ny god
sæson.
6-mands holdet
2021 sæsonen har været den bedste i TIK’s historie.
Vi sluttede som nummer 5 og var tæt på en fjerde
plads. I sidste runde tabte vi kun 2-3 til SAS, som
vandt turneringen.
Klubmesterskab
Onsdag, den 13. oktober blev TIK’s første
klubmesterskab i petanque afviklet på banerne i
Vigerslevparken.
11 spillere var tilmeldt, men klubmesteren fra sidste
år, René, måtte desværre melde afbud på grund af en
skade.
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. I pulje 1 vandt Benny
foran Kim. I pulje 2 vandt Madsen foran Annet. I
semifinalerne spillede Madsen mod Kim og Benny
mod Annet,
I finalen mødtes Benny og Kim. Finalen sluttede i
første omgang 5-5, hvorefter der skulle spilles til
næste vundne points. Der var spænding på til det
sidste, men Kim tog omspillet.
STORT TILLYKKE til Kim med klubbens
klubmesterskab i Petanque 2021.
Efterfølgende var der spisning på Lazio i Vanløse.

Finalister 2021 - Kim vandt klubmesterskabet
Den kommende sæson
Inden den kommende sæson skal vi finde ud af om,
hvilke hold vi skal tilmelde i 2021. Mogens flytter til
Jylland og så er der kun 11 spillere at råde over. Det
er nok lige i underkanten til at kunne få det til at
fungere med et 3-mands hold og et 6-mands hold.
Måske skal vi kun have 2 3-mandshold?
Gustav

Henning Niesø’s vandrepokal
I 2018 vandt Henning Niesø i Frankring en flot pokal
i petanque turneringen. Henning har udsat pokalen
som vandrepokal i petanque afdelingen. Pokalen skal
uddeles hvert år til Årets Petanquespiller. Pokalen
gives til den der har været omgængelig, hjælpsom,
god til at spille og været med til at få det hele til at
glide.
I 2021 tildeles Hennings Vandrepokal til en der har
været ’limen’ i vores afdeling, en der har hjulpet til
med at få det til at fungere, en der har spillet på eget
hold og hjulpet når det kneb på det andet hold. En der
også har kørt langt for at hjælpe med at få afviklet
kampene,
Pokalen gives i 2021 til René Nygaard.
Årets spiller René

3-mands holdet i petanque

Vinderholdet mod RIF 4-1

René klubmester 2020

Rejseafdelingen
Rejseafdelingen: I rejseafdelingen må vi sige, at
COVID 19 har haft kronede dage. Det medførte at
vi måtte aflyse den årlige OSCAR og Nysa-Odra i
både 2020 og 2021 og et møde i Bonn i 2020.
Til gengæld kunne vi så gøre lidt mere ud af vores
hjemlige cykel- og vandreture. Holdet har i 2020
og 2021 i stedet for vandret og cyklet i Danmark,
særlig som optakt til en Ø-tur i 2020 til Bornholm
og i 2021 til Samsø.

skønne byer for at indtage frokosten sammen og
derefter fortsætte oplevelserne hver for sig. Om
aftenen spiste vi sammen på en god restaurant
eller et udendørs ”cafeteria”.

Samsø er indbegrebet af flot natur,
bakkelandskaber, stejle skrænter langs kystlinien,
hedelandskaber, frugtbare landbrug, bryggeri og
vingård er der også samt Stauns fjord med mange
små øer. Vi besøgte det hele. Solnedgang i Sælvig
2020: I august drog 7 glade TIKkere til Bornholm var en flot oplevelse. Udsigtstårne ved Ballebjerg
og Besser, Ilsemade Helligkilde – som var svær at
via Ystad til Allinge, hvor vi boede på
finde. Dejlige stop ved Nordby Gadekær, Ballen
Klostergården. Et skønt familiehotel med skæve
gulve, trapper og masser af hjemlig hygge. Der fra havn og Tranebjerg med mange seværdigheder og
gode restauranter for bare at nævne noget. Endnu
blev det til flere skønne cykle- og vandreture. Et
en skøn TIK-tur med højt humør og dejligt vejr.
par højdepunkter – udover flere lækre madsteder
– besøgte vi Hammeren, Hammerhus og Opalsøen
2022: Rejseholdet vil fortsætte med cykel- og
i nord og Østerlars Kirke, Almindingen og
vandreture med passende mellemrum. Så vi
Ekkodalen, hvor Møller stadig savner øller.
Gudhjem og Svaneke med deres særlige hyggelige holder formen ved lige og får motion. Der er ikke
fastsat nogen datoer da vejret også skal med på
byer og havneområder. Vi nåede også at fejre
råd.
Gustavs fødselsdag med lækker mad.
Den 27.6.-1.7. afvikles OSCAR i Le Val Joly i
Frankrig og den 29.9.- 2.10. afvikles Jumelages
TIK’s jubilæum fejrede vi med dejlig mad og en
13. kongres der denne gang foregår i Wroclaw,
skål på Restaurant ”Det gamle posthus” ved
havnen. En skøn tur og en dejlig Ø. Der manglede Polen.
Hvem ved om ikke der bliver plads til en ny Ø-tur i
intet og vejret var med os hele vejen.
Danmark. Det er et dejligt land vi lever i.
2021: I september tog 8 TIKkere til Samsø og tog Der er altid plads til flere rejselystne cykel- og
vandre entusiaster. Så meld endelig tilbage, hvis
ophold på Nordgården i Onsbjerg. En lille by med
en fin kirke og omkringliggende naturområder. Der du er interesseret (ilkef@live.dk). Vi hygger lige så
meget som vi cykler og vandrer.
fra tog vi på ture til Issehoved i nord til Vesborg
Kig ind på Jumelages hjemmeside og se de
Fyr i syd og så alt der imellem. Cykel- og
mange tilbud, der er: www.eurojumelages.eu eller
vandreholdet mødtes ved frokosttid i en af de
www.teleik.dk

/Inge-Lise

I Nordby

Rejseafdelingen

TIK’s rejseafdeling på Samsø 2021

Pensionister og motionister på Samsø

Småsnak efter kamp om chancer og mål

Sæsonafslutning - hygge ved kanalen

Et alternativt frokoststed Tranbjerg Samsø

Gutterne med Rejseafdelingen på Bornholm 2020

Petanque - årets sidste sammenkomst

Semifanalister petanque klubmesterskab 2021

Dagen, hvor INGEN blev mætte, Allinge

Så er der forfriskninger i Bowling

Med TIK på Samsø - 230 års medlemskab af TIK (Gustav 50, Ole 62, Bruno 62 og Henning 56)

