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Kære alle sammen. 
 
Julen er overstået, nytåret er skudt ind og hverdagen har atter indfundet sig. Dermed er det også tid 
til at tage hul på en ny og særdeles interessant halvsæson på bowlingbanerne. 2008 tegner til at 
blive et usædvanligt spændende år for vores klub, måske i særdeleshed hvad angår herreholdene. Da 
juleferien indtraf, stod vi i den helt formidable situation, at samtlige klubbens herrehold indtog 
førstepladsen i deres respektive rækker. Det lavede de første kampe i det nye år ikke om på. Det 
kommende halve år vil vise, om det vil lykkes at opfylde en af vores helt store sportslige 
målsætninger gennem mange år – nemlig oprykning til herreligaen. Damerne har med en stabil og 
god pointhøst sikret sig en placering fjernt fra nedrykningsstregen, og ungdomsholdene står med 
gode muligheder for at hente medaljer i nogle af landets bedste ungdomsturneringer. 
 
Nytåret er naturligvis også tid til at gøre status for det år, som nu ligger bag os. Udover store 
sportslige resultater i 2007, har det forgangne år også på mange andre fronter været særdeles 
positivt for Stenhuset. Samlet set har vi haft medlemsfremgang, og har i årets løb kunnet byde 
velkommen til mange nye medlemmer i såvel ungdoms- som seniorafdelingen. På samtlige 
lederposter har vi dygtige og engagerede medlemmer, som bruger en del af deres dyrebare fritid på 
at gøre en indsats for klubben. Dette ses måske allertydeligst i forbindelse med det årlige karneval, 
hvor Stenhuset i 2007 overtog den fulde indgangs-, hegns- og kontrolopgave, som rent økonomisk 
resulterede i et rekordstort overskud på vores aktiviteter. Ligeledes i forbindelse med julestævnet, 
hvor et par håndfulde medlemmer gør en fantastisk og uvurderlig indsats for at drive vores tombola 
og sørge for, at stævnet afvikles efter planen.  
Hvis vi bliver på det økonomiske område, så har vi i 2007 også kunnet præsentere en række nye 
eliteudviklingssponsorer, samt en gunstig samarbejdsaftale med Øbro Kiosken i Nørresundby. 
Endelig blev vort julestævne atter en gang en stor succes. Deltagerantallet var højere end 
nogensinde og tombolaen, som i år havde særdeles flotte præmier, var udsolgt lang tid inden 
stævnets afslutning. 
 
Vi kan med rette træde ind i 2008 med store forventninger og stor glæde over den succes, som vores 
klub oplever i øjeblikket. Som noget af det første i det nye år håber vi, at I vil tage godt imod dette 
blad, som indeholder aktuelle artikler og håndpluk fra klubbens bedrifter i de sidste måneder af det 
gamle år. Vi ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår og håber, at 2008 må blive et mindeværdigt 
år for Stenhuset. 
 
Med sportslig nytårshilsen 
Lars, Kirsten, Poul Erik, Per Dennis & Per 
Bowlingklubben Stenhuset  
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 



Et ”herrens” år i Stenhuset 
 
I Stenhusets nu 44 år lange historie er der én sportslig erindring, der mere end noget andet skinner 
igennem. Der tænkes naturligvis på klubbens damehold, der ikke færre end 11 gange har formået at 
vinde det danske holdmesterskab, og som især i 1980’erne og 1990’erne var kendt i hele Danmark 
for sit sammenhold og sine sportslige resultater. I de senere år er de største resultater i klubben 
blevet opnået i ungdomsafdelingen, hvor det er blevet til adskillige danske og jyske mesterskaber. 
Men i 2007 er Stenhusets herrer for alvor trådt ind på scenen, og det endda i en sæson, hvor det på 
forhånd så svært ud. 
 
Herrernes 1. hold spiller i 1. division vest, som består af 10 hold fra Jylland og Fyn. Holdet har 
været fast inventar i denne række i mere end et årti, og i lige så mange år har holdet haft målsætning 
om oprykning til den bedste række. Det er blevet til en andenplads ved flere lejligheder, men 
omvendt skal vi heller ikke mange år tilbage før holdet var meget tæt på at rykke ned. 
Forud for sæsonen 2007/08 måtte vi sande, at Thor 94 var for stor en mundfuld at kæmpe med i 
oprykningskampen – og som om det ikke var nok, at sønderjyderne snuppede oprykningspladsen til 
ligaen, så måtte vi også se frem mod en sæson, hvor så stærke hold som Trekanten og Brasilia 
rykkede ned fra ligaen. 
 
Resultaterne i 2007 har ikke været til at tage fejl af. Allerede i sæsonens første kampe, hvor 
hjemmestærke HBK 91 fra Horsens, der i flere år har været blandt rækkens tophold, blev slået 8-2 
på deres hjemmebane – og hvor vejlensiske Enghaven fik en sæk på 10-0 i Løvvang – blev det slået 
fast, at Stenhuset i denne sæson ville lege med blandt de store. Resultaterne i den første halvsæson 
flaskede sig således, at Stenhuset ved julepausen lå placeret på førstepladsen. Brasilia fra Odense 
ligner i skrivende stund den største konkurrent, og netop fynboerne er modstanderen i topbraget d. 
27/1 kl. 13.00 i Løvvang Bowling Center. Denne dag får klubbens herrer brug for al den 
opbakning de kan få, så det kan få et godt resultat i en af de vigtigste kampe for klubben i lang tid. 
 
Herreafdelingens succes er naturligvis andet og mere end blot førsteholdet. Bredden i klubben er en 
mindst lige så vigtig del af forklaringen. Flere spillere har været aktive på førsteholdet, og det har 
betydet, at konkurrencen om pladserne har været hårdere end i de foregående sæsoner. Herrernes 2. 
hold, der i maj 2007 var blot ét point fra at rykke ned i Jyllandsserien, har i den forgangne 
halvsæson taget 2. division nord med storm. I ni kampe er det blevet til otte sejre, og ikke over 
hvem som helst. HIK Hobro er blevet slået på hjemmebane, BK Skive fik klø i Løvvang, og heller 
ikke lokalrivalerne fra Cimbrer kunne standse holdets succes. Ved julepausen lå holdet på 
førstepladsen i rækken, 10 point foran de nærmeste forfølgere. Stenhuset har aldrig tidligere vundet 
2. division. 
 
Endelig blev staben af herrehold som bekendt udvidet fra to til tre hold i sommeren 2007 – og også 
herrernes 3. hold har formået at spille sig til tops i Serie 2. Ikke et eneste nederlag er det blevet til i 
sæsonens kampe indtil nu – og hvis den tendens fortsætter, så kan vi til sommer glæde os over 
oprykning til serie 1. 
 
På denne baggrund kan man roligt sige, at 2007 var et ”herrens” år i Stenhuset – og det endda i et 
år, hvor både damer og ungdom også har præsteret flotte resultater. Nu skal det blive overordentlig 
interessant at se, om de mange førstepladser kan forsvares i den kommende halvsæson. 
 
 
 
 
 



                      På juletur til Viborg 
 
 
Fredag d. 28-12 2007 skulle årets sidste bowlingkugler trilles, da 28  
spillere fra Stenhuset, senior som ungdom, sammen med en håndfuld  
supporters fyldte en bus fra Tylstrup og kørte til julestævne i Viborg.  
Dette er en tradition, som har været tilbagevendende de sidste mange 
 år, og i år var interessen så stor, at der var spillere på venteliste til  
turen.  
 
Starten i Viborg gik kl. 18.30, og flere spillere gjorde sig positivt 
bemærket. Torben Lindstrøm lagde sig med imponerende 1377 i  
spidsen for herrernes E/A rækken. I samme række lavede Per Dennis 
Nielsen det bedste resultat nogensinde i sin lange bowlingkarriere –  
1301 blev det til. Super godt gået.  
 
Da stævnet sluttede d. 30. december havde flere af Danmarks allerbedste bowlere været til start i 
stævnet, og to herrespillere kom op over de 1400. Torben sluttede således på fjerdepladsen, mens 
Per Dennis blev nummer 9. 
 
I herrernes c-række beviste Stefan Magnussen, at han er inde i en rigtig god stime i øjeblikket. 1152 
var hans bedste resultat nogensinde, og det rakte da også til en samlet sejr i rækken med en 
klækkelig pengepræmie til følge. 
 
I herrernes parkonkurrence var det Lars Høberg og Torben Lindstrøm, der med 2544 blev det bedst 
placerede hold fra Stenhuset. 
 
Mens damespillerne ikke havde deres bedste dag i Viborg, så var der flere af ungdomsspillerne, der 
imponerede. Sascha Wedel kom rigtig godt fra start med en serie på 256, men desværre gik hun lidt 
i stå i de sidste to serier. 1199 blev det til, og det rakte til en fjerdeplads i ynglingerækken. Heidi B. 
Madsen blev med 1102 nummer 6 i samme række.  
Hos juniorerne blev Kim Knudsen en flot nummer 2 med 1160, mens Stine N. Johansen med 1077 
blev nummer 6. 
 
Endelig et af de allerflotteste resultater: I puslingerækken vandt Jeremy Christensen, der leverede et 
rigtig flot resultat. Ikke mindre end 667 i rene kegler på fire serier - 804 med handicap - viser, at 
Jeremy er et meget stort talent. Rikke Johansen blev med 681 nummer 3 i samme række. 
Samtlige resultater kan ses på nedenstående link. 
 
Det var som sædvanlig en rigtig hyggelig tur til Viborg. Michael Chompookas var bedst til at spå 
om deltagernes formåen, og derfor vandt han den årlige tipspulje på 880 kroner. Tillykke med det! 
 
På hjemmesiden www.st-bowling.dk findes samtlige resultater fra julestævnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stenhuset høstede medaljer ved JM Mix for ungdom 
 
Der var mange medaljer at glæde sig over for Stenhusets ungdomsspillere, da der i den første 
weekend i december måned blev afviklet JM mix i Løvvang Bowling Center.  

I puslingenes række var der masser af indbyrdes kampe mellem Stenhuset-pigerne, der havde hver 
sin makker fra en anden klub. I første finaletrin var Emma K.M. Jensen og hendes makker Kim 
Lundberg fra Skive, oppe imod et århusiansk par, som de slog med 285-201. I den næste serie var 
modstanderen Louise B. Larsen og Martin Jessen (Grindsted), og har var det Louise og hendes 
makker, der vandt med 281-248.  

I finalen måtte Louise og Martin bøje sig for Rikke N. Johansen og hendes makker Oliver 
Jørgensen fra SBwK (Rikke og Oliver vandt 925-895). 

Altså: Guld til Rikke, sølv til Louise og bronze til Emma i JM mix. Seje piger vi har i Stenhuset, 
ikke sandt? 

Hos juniorerne var der også medaljer til Stenhuset. Stine N. Johansen og Lasse Scherlund 
(Grindsted) var nummer 3 efter indledende, men var på trin 2 så uheldige at tabe 357-361 til et par 
fra KBK/Kammeraterne. Dermed blev det til en bronzemedalje. Århusianerne skulle derefter op 
mod Bjørn S. Jensen, som sammen med sin makker fra ST, Louise Jørgensen, vandt finalen 816-
658. Børn lavede 202 og 220 i sine finaleserier. Stort tillykke til Bjørn med det jyske mesterskab og 
til Stine med en flot bronzemedalje.  

Hos ynglingene var der ingen spillere fra Stenhuset i finalen. Ungdomsudvalget ønsker tillykke med 
de mange flotte medaljer. 

resultater kan ses på www.jbwu.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

    - Frihed i Nærheden 
 
Nørresundby Bank er klubbens hovedsponsor, hvilket betyder, at banken støtter såvel herre- som 
dame- og ungdomsafdelingen. 
Nogle af klubbens medlemmer har allerede benyttet tilbuddet om et uforpligtende økonomimøde i 
banken, og flere fik ved den lejlighed så godt et tilbud, at de efterfølgende skiftede bank. 
Klik ind på www.noerresundbybank.dk, kontakt bestyrelsen for materiale om økonomimøde eller 
kontakt filialen i Løvvangcentret v/ Bent Gregersen. 
 
 
                         TINA Rengøringsvogne er eliteudviklingssponsor i Stenhusets dameafdeling. 

 Klik ind på www.tina-trolleys.dk for at læse mere om firmaets profil, salgssteder og       
                         kvalitetsprodukter indenfor rengøringsartikler. 
 
 
 
 KTA Lys og Lyd er eliteudviklingssponsor i Stenhusets dameafdeling. 
 

KTA Lys og Lyd leverer flot og professionelt lys- og lydudstyr til 
arrangementer, events og fester af enhver art. Klik ind på www.kta.dk , hvis 
familiefesten, julefrokosten, firmafesten eller brylluppet skal være ekstra 
festlig. 

 
 
 

 Iveco er eliteudviklingssponsor i Stenhusets dameafdeling.  
 www.iveco.dk 

 
 
 
 
                Nordpol er eliteudviklingssponsor i Stenhusets herreafdeling. 
                Alt i vinduespudsning og polering til private og erhverv. 
 
 
 
   Støvsugerhuset Aalborg Aps. Er eliteudviklingssponsor  
    for Stenhusets dameafdeling. 
    Læs om tilbud og produkter på hjemmesiden. 
 

 



 
 

 
 

er Stenhusets…. 
 

UNGDOMSSPONSOR 
 
 
 

På Hadsundvej i Aalborg, lige i krydset ved Humebakken, finder du en af 
byens største og mest professionelle autoforhandlere. 
 
 
Ønsker du dig en seriøs og troværdig behandling når du skal købe eller 
have serviceret din kommende eller nuværende bil? Så har Bøgsted bilen 
samt løsningen til dig. 
 
 
"Vi er et firma, hvor der er ro, stabilitet og styr på fremtiden -  
og sammen brænder vi for det vi laver." 

 
 

Flere af klubbens medlemmer har allerede været en tur forbi Bøgsted A/S, 
og kigger man efter på nummerpladerne på bowlingklubbens 

parkeringsplads kan man se, at et par stykker blev så fristet, at de slog til 
 
 

Læs meget mere på FIAT Aalborgs hjemmeside 
www.fiat-aalborg.dk 

 
 
 
 
 
 



 
 

Stenhuset – Mere end bare en bowlingklub 

Fokus på Henriette Nørgaard Johansen 
 
I dette og de kommende numre af Runeposten vil forskellige af 
klubbens medlemmer skrive et indlæg til bladet ud fra en selvvalgt 
overskrift. Denne gang har vi sendt Henriette til tasterne: 
 
I min meget tidlig seniortid som bowler startede jeg i Stenhuset. Det var dengang Stenhuset havde 
en forrygende dameafd. - undskyld damer, det er ikke for at fornærme nogen, men pigerne havde 
vundet jeg ved ikke hvor mange danske mesterskaber på stribe.  
 
Meget hurtig fandt jeg ud af, at Stenhuset ikke kun er en bowlingklub, men også ”det andet hjem.” 
Jeg brugte stort set al min fritid i bowlinghallen – måske fordi min mor på det tidspunkt var 
forpagter i cafeteriet, og dermed var aftensmaden også sikret. Medlemmerne lavede nogle rigtige 
gode arrangementer i klubregi, men så sandelig også udenfor. Det skabte mange venskaber, og 
mange af de venner/bekendte – mange af dem er også familie - jeg fik dengang, er nogle, der stadig 
holder ved - også selvom de har droppet sporten eller er flyttet til andre klubber. 
 
Jeg var utrolig glad for at spille i Stenhuset. Vi havde et rigtig godt sammenhold på tværs af alder 
og køn. Stenhuset blev min klub, selvom jeg senere meldte mig ud. Jeg fik en mand, der på det 
tidspunkt spillede på et højere plan end jeg, og der var kommet småfolk til. Ja, hvem indstiller så 
karrieren – det gør mutter selvfølgelig. 
 
Da børnene havde en vis alder kom lysten til at spille bowling igen, men kl. 20.00 eller 21.00 en 
torsdag aften – det var altså ikke det, der trak mest i én. Jeg meldte mig ind i den konkurrende klub 
Five O’Clock, hvor min mand Kim også spillede og stadig spiller. Han bliver aldrig en 
”Stenskider”. I Clockerne var jeg med til at spille dameholdet op fra serie 1 og til ligaen, hvor mit 
punktum blev sat med det danske mesterskab for hold i 2005. En fed oplevelse – I skulle prøve. 
 
Begge vores piger var begyndt at spille, og da jeg jo er den, der stadig bestemmer over dem, så blev 
de ”tvunget” til at spille i Stenhuset. Der ligger mors hjerte trods alt. 
 
Stenhuset var så her, hvor jeg igen brugte det meste af min fritid – dog i ungdomsafdelingen denne 
gang. Da der så skulle vælges en ny kasserer til ungdomsafdelingen, ja så kunne jeg jo ligeså godt 
melde mig til denne post, jeg er der jo alligevel hver eneste torsdag. Med denne post blev mit 
medlemskab i Stenhuset optaget på ny.  
 
Stenhuset er min klub, og jeg har derfor altid svært ved at sige nej når nogen spørger: Henriette kan 
du ikke lige… – Henriette vi mangler lige en til at… osv. osv.  Det betyder, at jeg nu er fast 
holdleder for eliteserien, og er med på stortset alle ture med ”ungerne” til stævner/mesterskaber 
rundt i hele landet. 
 
Stenhuset er min klub, og jeg føler nærmest at jeg er kommet hjem igen. Ikke meget er ændret på 
det sociale plan, og man føler sig altid velkommen, men vi skal altså have de damer på toppen igen 
– og jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal komme.  
 
STENHUSET ER STADIG VERDENS BEDSTE KLUB!!!! 



 

ØBRO Kiosken 
Østerbrogade 73, st.tv i Nørresundby 

 

Velkommen hos Øbro Kiosken i Nørresundby, som ligger lige ved 
Limfjordsbroen, skråt overfor Sønderport Supermarked.  

Hos Thomas og hans personale får du altid en god & venlig betjening, og 
en kioskhandel kan suppleres af en snak om bowling, weekendens 

fodboldresultater eller byens puls.  
   

ØBRO Kiosken tilbyder et rigt udvalg af kioskvarer – og det er også her, 
du køber dine NT klippekort, samt spiller Tips og Lotto.  

 
For de spillelystne har ØBRO Kiosken desuden en masse top-moderne 

spilleautomater, hvor der er mulighed for at vinde den helt store gevinst. 
Spillehallen har en hyggelig atmosfære, hvor der er mulighed for at få sig 

en god sludder.  
   

Velkommen hos ØBRO Kiosken – Stenhusets samarbejdspartner. 
 
 
 
 
 
 

AKTUELLE TILBUD 
 

4 pakker karat kaffe  Kr. 100,00 
 

3 flasker god rødvin  Kr. 100,00 
              (Santiago, Chile) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årets julestævne blev en succes på flere fronter 
 
Bestyrelsen havde som forberedelse til Stenhusets 43. Julestævne besluttet at ændre på 
præmiestørrelserne, sådan at der i stævnet var store præmier til alle rækkevindere, og ingen 
licensklasser var slået sammen. Til gengæld var de tidligere hovedpræmier afskaffet. Samlet var 
præmiesummen lidt højere end tidligere år. 
 
Baggrunden for ændringen var et ønske fra bestyrelsen om at julestævnet i højere grad skal 
tiltrække bredden. Bowlings udvikling på eliteniveau indebærer at reelt meget få deltagere havde 
mulighed for at vinde en samlet hovedpræmie, selv på en ekstraordinær god dag. 
 
Efter julestævnet er afsluttet kan vi opgøre deltagerantallet til 420 starter og 257 spillere, i 
sammenligning med 329 starter og 245 spillere året før. Vi er således primært gået frem på antallet 
af re-entries – en markant fremgang som med stor sandsynlighed kan forklares med ændringerne i 
præmiestrukturen, hvor re-entry muligheden nu appellerer til de fleste deltagere. 
 
Bestyrelsen vil foretage en nærmere analyse af deltagertallene, og på den baggrund vurdere 
hvorledes næste julestævne skal indrettes med hensyn til præmiestrukturen. Det er målsætningen at 
selve stævnet økonomisk kan gennemføres uden over-/underskud. De seneste år har stævnet givet et 
mindre underskud. Bestyrelsen vil derfor løbende tilpasse stævnet, med henblik på at nå 
målsætningen om et nul resultat. 
 
Selv med det meget flotte antal starter, giver selve stævnet også i år et mindre underskud. Samlet set 
er der dog et pænt overskud på ca. 23.000 kr. fra de samlede aktiviteter, i kraft af et udsolgt 
juletombola, salg af amerikansk lotteri, samt indtægter fra stævnesponsorater. 
 
Også succes på den sportslige front 
 
Sportsligt var stævnet også en succes. Der blev præsteret mange rigtigt høje resultater, og sat flere 
danske og jyske rekorder. Der blev i stævnets sidste start scoret en 300 serie. Lars Linder fra 
Rødovre klubben Center lavede de tolv strikes i 4. serie på bane 10. Desværre var den hidtidige 
præmiering af 300 serier afskaffet, men Lars Linder blev hædret og fik en flaske rom og en æske 
chokolade i forbindelse med præmieoverrækkelsen. 
 
Samlet havde Thomas Jørgensen ført Herre E siden lørdag d. 22/12, og klarede den samlede sejr, 
selvom flere kom meget tæt på. I den sidste start havde Rasmus Ussing fra BK Viking 1254 over 5, 
og skulle dermed "kun" lave 198 i den sidste serie. Det endte med 185, og dermed kunne Thomas 
hente 1. pladsen. 
 
Lars Høberg og Thomas J. havde også ført i par, men måtte se sig slået af Rasmus Ussing der 
sammen med Jimmy Dan Mortensen, begge fra BK Viking, med to resultater over 1400 og samlet 
2840 vandt parrækken. 
 
Bo Lentz førte Herre B inden sidste start med 1204, men måtte desværre se sig slået med sølle to 
kegler. Janni Holmgren vandt sikkert Dame A rækken med 1232, og Susanne Knudsen Dame C 
rækken med 1108. 
I ungdomsrækken viste Stenhuset sin store styrke, med klubbens medlemmer på placeringerne fra to 
til seks – Sascha Wedel, Kim Knudsen, Stine N. Johansen, Martin Baun og Bjørn S. Jensen 
repræsenterede klubben på flotteste vis. Stine vandt også parrækken sammen med sin makker Lasse 
Scherlund fra BK Grindsted.  



Stenhusets ungdomsspillere viste format i Landsturneringen 
 
Stenhuset deltager i denne sæson i såvel landsynglinge- som landsjuniorturneringen, der er 
Danmarks bedste ungdomsrækker i de respektive kategorier. Turneringen afvikles over 3 runder 
(hele weekender) pr. sæson. Efter 1. runde, som blev spillet i Rødovre i oktober, lå vores juniorhold 
på 2. pladsen og ynglingeholdet på 6. pladsen. Efter runden i Løvvang blev det slået fast, at 
Stenhusets ungdomsspillere i øjeblikket er formidabelt gode til at spille sammen på hold.  
 
Vi lægger ud med ynglingene. Samtlige spillere på holdet vidste, at der skulle vises godt spil i 
runden i Løvvang, hvis der skulle være håb om at slutte blandt de fire hold, der kvalificerer sig til 
medaljeslutspillet. Den første kamp mod Trekanten blev ganske velspillet. Holdet kunne ikke 
forhindre, at koldingenserne vandt den første serie, men da Stenhuset efterfølgende vandt den anden 
serie med nøjagtig samme margin. Dermed skulle der tælles strikes for at finde en vinder af kampen 
- og Trekanten havde 27 strikes mod 26 til Stenhuset. Dermed tabte vi 2-3.  
 
Herefter gjorde ynglingene det fremragende. Pin-Crackers, der er en af konkurrenterne til 
slutspilspladserne, blev slået 5-0 (1486-1307), og endnu bedre blev det, da rækkens suveræne 
førerhold, Smut fra Odense, fik klø med 5-0 (1577-1493) i den tredje kamp. Ganske vist blev 
lørdagens sidste kamp tabt 2-3 (1448-1462) til SISU, men det pillede ikke ved, at Stenhuset i 
lørdagens kampe avancerede kraftigt i tabellen.  
 
Søndagen startede med et mindre udfald. I kampen mod Nordsjællands BC blev melodien aldrig 
rigtig fundet, og selvom nordsjællænderne ikke var skræmmende vandt de 1468-1391, og dermed 5-
0. Så fulgte en uhyre vigtig kamp mod Five o'Clock. FØr denne kamp lå de to Aalborghold side om 
side i tabellen, men Stenhuset havde stor vilje til at få krammet på clockerne. I en forrygende flot 
kamp vandt vi 5-0 (1553-1395). Det nærmede sig et holdsnit på 200.  
 
I den sidste kamp fortsatte det suveræne spil: Grindsted BK var chanceløse og tante 5-0 (1580-1363 
til Stenhuset). 
Således lykkedes det for ynglingeholdet, der bestod af Sascha, Charlotte, Kim, Heidi og Kevin, at 
avancere fra 6. til 4. pladsen. Der er nu en magin på 5 point ned til forfølgerne, men omvendt kun 3 
point op til SISU på 3. pladsen. Når sidste runde spilles i Næstved i april skal det blive spændende 
at se, om Stenhuset kan spille sig til en plads i medaljeslutspillet. 
 
Weekendens helt store spiller var Sascha Wedel, der over samtlige 14 serier havde et snit på 215. 
Imponerende! 
 
Hos juniorerne gik det heller ikke stille for sig.  
Med et forbilledligt humør og en god holdånd  
cementerede holdet sin andenplads i en sådan  
grad, at nummer tre kun har en yderst teoretisk  
mulighed for at indhente os i 3. runde. 
  
Juniorerne lagde ud med en sikker sejr på 5-0  
over Ravnsborg fra Køge, der blev slået 5-0  
(1504-1143). Derefter fulgte en ligeså sikker  
sejr på 5-0 over NBC (1557-1274).  
Bemærk, at de høje resultater afspejler et  
holdsnit på ca. 190 for vores juniorhold i disse  
to kampe. 



Så fulgte den vigtige topkamp mod Grindsted BK, og her spillede juniorerne desværre weekendens 
absolut dårligeste kamp. Grindsted vandt 5-0 (1377-1265).  
 
Så var det jo bare med at komme op på hesten igen, og det klarede holdet uden problemer. 
Lørdagens sidste kamp blev vundet 5-0 over Trekanten med suveræne 1438-1202.  
 
I søndagens kampe lagde holdet fra land med 3-2 (1437-1419) i en spændende og meget velspillet 
kamp mod Sundby fra København, der ydede flot modstand. Herefter blev det 5-0 over bundholdet 
Smut (1367-1195) og 5-0 over Center (1340-1286). Dermed har holdet, som bestod af Bjørn, Stine, 
Sabina, Jesper & Martin Baun) samlet 28 point ud af 35 mulige. Det udløste selvfølgelig is på 
klubbens regning! 
 
Stillingerne i landsynglinge- og landsjuniorturneringen kan ses på www.spilbowling.dk. Klik på 
ungdom i menuen foroven, derefter på "resultatbørs" og så på "LP og landsturnering". 
Til holdene og holdlederne er der bare at sige: Tak for en fantastisk weekend og godt gået! 
 
 
 
 
Tre hold fra Stenhuset deltager i landspokalen for ungdom. 
 
Søndag d. 9. marts spilles der indledende runder i landspokalturneringen for ungdom. Det foregår i 
Bowl’n Fun i Viby. Stenhuset deltager i denne turnering med både et puslinge-, et junior- og et 
ynglingehold, som skal forsøge at spille sig den lange vej til landspokalfinalerne.  
Du kan efterfølgende læse om holdenes bedrift på www.stenhuset.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra historiebøgerne 
 
Bowlingklubben Stenhuset udgav i mange år et månedligt klubblad ved navn ”Runestenen”. Det var 
før der var noget der hed hjemmeside og infosport. Bladet indeholder mange spændende historier 
og beretninger fra klubbens virke gennem årene, og som noget nyt vil vi i hver udgivelse af 
”Runeposten” for fremtiden reservere et par sider til små pudseløjerligheder fra fortiden. 
Per Høberg har været en tur i arkiverne og har bl.a. fundet disse to artikler fra efteråret 1990: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 1990’erne blev der i Runestenen bragt en artikelserie under overskriften ”Stenhuset 
dengang”. Dette er den første artikel fra serien, og i de kommende numre af Runeposten kan 

du se flere artikler fra samme serie. 
 
 
 
 



INFOsport – Bowling på nettet. 
 
Overgangen til brug af Danmarks Idræts-Forbunds resultatsystem, kaldet infosport, har vakt en del 
debat rundt om i landet. Grundlæggende er der tale om et fantastisk system som gør, at man kan se 
resultater og stillinger i alle rækker, lige fra seniorernes divisioner til ungdommens serie 3, på 
Internettet ganske få timer efter, at kampene er færdigspillede. I Stenhuset har vi været gode til at 
aftale, hvem der taster resultaterne af kampene ind, når de er spillet – og heldigvis er systemet så 
brugervenligt, at alle kan være med. Det betyder, at det det seneste års tid har været meget enkelt at 
følge med i de rækker, hvor Stenhusets hold deltager.  
 
Imidlertid fungerer stævnedelen af programmet ikke helt så godt som kampdelen. Det er noget man 
opdager, når man forsøger at finde sit eget personlige aktuelle snit i systemet. Desværre kan der 
fortsat gå op til flere måneder fra et stævne er spillet til resultaterne figurerer i infosport. Der 
arbejdes i øjeblikket i forbundsregi på at forenkle procedurerne og sikre en hurtige opdatering, men 
naturligvis er det en meget stor opgave at taste resultater ind for et helt stævne. Derfor skal vi være 
opmærksomme på, at de løbende snit, som findes på infosport, ikke altid giver et retvisende billede.   
 
Infosport er kommet for at blive, ingen tvivl om det. Men al begyndelse er som bekendt svær…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Træning til alle i Stenhuset 
 
I denne sæson er det i Stenhuset lykkedes at opnå en situation, hvor der tilbydes træning af en 
kvalificeret til træner, til alle de aktive medlemmer, som selv ønsker det. Dette var et af de store 
ønsker på klubbens temadag, og i bestyrelsen er vi meget glade for, at det har kunnet lade sig gøre 
at imødekomme dette behov. Desværre hænger dygtige trænere ikke på træerne, men vi vurderer, at 
vi med de nuværende løsninger befinder os i en rigtig god situation. 
 
I ungdomsafdelingen har Torben Nygaard, Jan Holmgren, Lars Høberg og Susanne Knudsen hver 
sin gruppe af spillere, som de arbejder målrettet og dygtigt med. Derudover har Stefan Magnussen 
netop indvilliget i at hjælpe til i den kommende tid. I seniorafdelingen er Michael Bai tilknyttet 
herretruppen, som dels har været på tur til Bowltech i Kolding, og dels har fået tildelt en pulje til 
mere individuel træning. Derudover træner Torben Nygaard en udvalgt gruppe seniorer, som selv 
har ønsket at blive tilknyttet en træner. 
Tilbudet om træner gælder alle klubbens aktive medlemmer – og der er muligheder igen til sommer 
for at komme med i en træningsgruppe, hvis man ønsker det og er villig til at gøre en indsats for det. 
 
 



Ny sponsoraftale med OK Benzin 
 
Bestyrelsen er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en sponsoraftale med OK Benzin, som giver 
et tilskud til klubben, når medlemmerne tanker benzin. 
Alle de medlemmer, som ønsker det, kan få udleveret et benzinkort, der kan benyttes på samtlige 
OKs tankstationer (bemandede som ubemandede). Efter at have modtaget kortet fra klubben skal 
hvert enkelt medlem registrere kortet i sit eget navn hos OK Benzin, som overfører et beløb til 
klubben pr. kort, som bliver registreret og tilknyttet Stenhuset. 
 
Evt. medlemmer, som allerede har et OK kort, kan kontakte OK Benzin og få deres kort tilknyttet 
Stenhusets sponsoraftale på samme vilkår som alle andre. 
 
Så snart kortet er registreret er det klar til brug – og herefter vil Stenhuset modtage et sponsorbidrag 
på 5 øre pr. liter benzin, som medlemmerne tanker. Nettoprisen på benzin bliver naturligvis ikke 
dyrere for de medlemmer, der er tilknyttet ordningen.  
 
Så snart vi har de endelige papirer på OK vil vi benytte medlemsmøderne, hjemmesiden og 
torsdagstræningen til at informere om ordningen.  
Ægtefæller, familie, forældre i ungdomsafdelingen og alle andre interessenter kan også få et OK 
kort og få det tilsluttet Stenhuset. Jo flere kort der udstedes, jo bedre bliver aftalen for Stenhuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festkalender 2007/08 
 
MISSFEST: Fredag d. 09. maj 2008  For alle deltagere i mis-kassen. 
    Øvrige medlemmer også velkomne.  
    Klubbens herreafd. står for arrangementet.  
 
 Festen arrangeres af klubbens herrer. 
 
 
 
 
 



Ny instruktør i ungdomsafdelingen 
Fra februar 2008 har Stefan Magnussen sagt ja til at hjælpe til i vores ungdomsafdeling som 
instruktør. Stefan vil, samme med Susanne Knudsen, senere på året få tilbudt at deltage i DBwFs 
instruktørkursus – og indtil videre skal han instruere vores nyeste medlemmer. 
Det er dejligt med den store opbakning vi har til vores ungdomsafdeling i Stenhuset. 
 
 
 
Opbakning til kampe 
Har du et par timer af din lørdag eller søndag eftermiddag, hvor der ikke står noget i kalenderen. Så 
smut en tur ind på www.infosport.dk. Et af Stenhusets hold spiller sikkert på hjemmebane, og de vil 
blive meget glade for din opbakning. 
 
 
 
Crowd-Control til karneval 
Tre medlemmer af bestyrelsen har siden maj måned deltaget i en del møder med 
karnevalsforeningen. Ud over at en aftale for de næste fire år er på plads, har det også været 
debatteret, hvordan vi undgår det store fysiske pres mod vores indgange i den periode om lørdagen, 
hvor tilstrømningen er størst. Sammen med de ansvarlige og security-vagterne er der nu udarbejdet 
en plan, hvor der sættes såkaldte Chikaner op foran indgangene, som skal bryde mængden og gøre 
folk opmærksomme på, at de nu står i kø. Chikanerne kommer til at stå ca. 5 meter foran 
indgangene, og det er vores håb, at dette tiltag kan mindske presset mod indgangene betydeligt. 
 
Af yderligere tiltag i forbindelse med karnevalet 2008 kan nævnes, at de gammelkendte træfacader 
på indgangene formentlig har udført deres sidste tjans. I stedet vil der blive trykt nogle store 
bannere af fibertex / plastic, som skal lukke af ved indgangsstativerne. På disse bannere vil der blive 
trykt pile, som informerer om indgange og udganges placering, ligesom der vil blive påtrykt store 
tydelige oplysninger om priser og regler. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stenhusets bestyrelse 
Formand     Lars Møller Jensen Tlf.: 98 19 17 19        lars@sv24.dk 
Kasserer     Kirsten Larsen Tlf.: 98 29 32 96        kirst@stofanet.dk 
Seniorleder     Per Dennis Nielsen Tlf.: 40 99 30 10        davidsalle20@mail.tele.dk 
Ungdomsleder  Per Høberg Tlf.: 61 69 66 54        per@hoeberg.dk 
Sekretær      Poul Erik Larsen Tlf.: 98 16 06 56        pe@larsen.dk 
 


