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                            Nørresundby d. 01. marts 2011 

 

Kære alle sammen. 

 

Efter en lang, lang vinter synes foråret endeligt at være undervejs. I en vinter som denne har det 

været dejligt at tilbringe mange lune timer i godt selskab i bowlinghallen, men det er nu også 

dejligt, at lyset og varmen nu er på vej tilbage. Det forår, som vi nu går i møde, indeholder mange 

spændende momenter for Stenhuset. Damerne kommer til at spille med om det danske mesterskab, 

herrerne kan fortsat nå medaljer i 1. division, ungdommen fører eliteserien vest, herrernes 3. hold 

har oprykningsmuligheder og karnevalet 2011 kan muligvis blive det største nogensinde? Jo, der er 

rigeligt med begivenheder at imødese. 

 

Bowlingklubben Stenhuset kan nu med rette kalde sig Danmarks største bowlingklub, målt på 

antallet af licenser i 2011. Det er et faktum, som vi er meget stolte af. Der er mange gode 

bowlingklubber i dette kongerige, men der er meget få, som satser målrettet på både bredde og elite, 

og som aktivt udvikler tilbud til både herrer, damer og ungdom. Der er stadig mange ting, som vi 

kan blive bedre til – men i al beskedenhed skal vi have lov at glæde os over et overstået år (2010) 

med stor sportslige resultater, mange nye medlemmer og en sund og god økonomi. 

 

Dette og meget mere kan du læse om i dette nummer af Runeposten. God fornøjelse. 

 

Mange forårshilsner 

Bowlingklubben Stenhuset 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Frihed i Nærheden 

 

Nørresundby Bank er klubbens hovedsponsor, hvilket betyder, at banken støtter såvel herre- som 

dame- og ungdomsafdelingen.  

HUSK at du som medlem i Stenhuset altid er velkommen til et uforpligtende økonomimøde i 

banken. Flere medlemmer har benyttet sig heraf, og alle har de fået god service og gode tilbud. 

Klik ind på www.nrsbank.dk, kontakt bestyrelsen for materiale om økonomimøde eller kontakt 

filialen i Lindholm v/ Bent Gregersen. 

 

 

                         TINA Rengøringsvogne er eliteudviklingssponsor i Stenhuset 

 Klik ind på www.tina-trolleys.dk for at læse mere om firmaets profil, salgssteder og       

                         kvalitetsprodukter indenfor rengøringsartikler. 

 

 

 

 

SIFA TV-Bingo er sponsor for Stenhuset 

 

Husk at spille TV Bingo – læs mere på www.tvbingo.dk 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Succesen der kom hurtigere end forventet 

 

Der er stolte bowlingtraditioner i Bowlingklubben Stenhusets dameafdeling. Dette faktum kommer 

næppe bag på dette blads læsere, og derfor kan vi nu være sammen om den store glæde, at vores 

damehold i øjeblikket er i færd med at sætte en tyk streg under Stenhusets tilbagevenden til den 

absolutte Danmarkselite. Det er en succes, som mange havde håbet på, men som få havde turdet 

fæste lid til allerede på dette tidlige tidspunkt. Damerne gør i denne situation det eneste rigtige: De 

bevarer begge ben solidt plantet på jorden, optræder ydmygt og fokuserer hele tiden på næste kamp. 

 

På Stenhusets temadag i sommeren 2008 blev der lagt en ”plan” for damernes tilbagevenden til den 

bedste række, og dette skulle ske i sommeren 2010. Efter en sølvmedalje i 2009, hvor 

KBK/Kammeraterne snuppede oprykningen til ligaen, lignede sæsonen 2009/10 en realistisk 

mulighed for Stenhusets oprykning. Og selvom HIK fra Hobro i første omgang så ud til at være en 

seriøs konkurrent, så viste det sig ved juletid, at ingen kunne følge med Stenhuset. Oprykningen 

blev sikret i suveræn stil og oprykningsfesten en forårsaften i april var lidt af en forløsning. 

 

Nu ventede så bowlingligaen; en ny spilleform, nye modstandere og nye målsætninger. I første 

omgang skulle vores hold vænne sig til at spille på to triohold i stedet for ét 6-mandshold. Dernæst 

skulle vi forsøge at lave en realistisk målsætning baseret på vores sparsomme kendskab til såvel 

etablerede som nyoprykkede ligahold. Ved sæsonstarten i august samledes hele truppen, sammen 

med holdlederne Jan Holmgren og Per Høberg, til en fælles opstartsdag. Uafhængigt af hinanden 

fremkom spillerne med en målsætning om at slutte på 4. eller 5. pladsen. Sæsonen skulle bruges til 

at suge erfaringer, spille de nye spillere ind på holdet, og tilvænne sig atmosfæren i ligaen. 

Succeskriteriet var et undgå nedrykning og, hvis alt gik vel, sikre os en slutspilsplads.  

 

Man tager ikke munden for fuld hvis man hævder, at bowlingligaens øvrige hold hurtigt lærte at 

tage Stenhuset alvorligt. Efter en svær indledning på sæsonen i Køge, der efter første runde 

placerede os på sjettepladsen, startede en opadgående kurve. Vi fik overtaget mod hold som 

Trekanten, SISU og BK Viborg, og spillede os langsomt tættere og tættere på toppen. Udviklingen 

kulminerede i november 2010, da vi på hjemmebane i Løvvang spillede os alene på førstepladsen. I 

skrivende stund ligger Stenhuset, sammen med BK Viborg og Trekanten, meget tæt i toppen af 

ligaen. 

 

Nu resterer der så to ordinære runder i årets turnering, og slutspilspladsen synes bestemt inden for 

rækkevidde. Netop i 2011 skal ligaens slutspil afvikles på vores hjemmebane i Løvvang Bowling 

Center, så udsigten til at skulle spille om DM-medaljer i vores egen hal, er lidt af et 

drømmescenarie for et oprykkerhold. Ligegyldigt hvordan dette ”eventyr” ender, så har sæsonen 

allerede været en uovertruffet succes. I foråret har vi visse udfordringer i form af bl.a. skader og 

manglende erfaring i forhold til de øvrige tophold, men pigerne er opsatte på at kæmpe sig igennem 

til slutspillet og give de fremmødte tilskuere i Løvvang d. 30. april og 1. maj til slutspillet en stor 

bowlingoplevelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal ungdommen helt til tops? 

 

Stenhusets bedste ungdomshold har efter mange sæsoners tilløb haft en fantastisk sæson i 

eliteserien. I ungdomsrækkerne spilles der puljespil i formatet 3-mandshold (mix), og dette gør, at 

der er rigtig mange stærke klubber i det jysk-fynske område. Igennem de senere sæsoner har 

Stenhuset haft svært ved at følge med klubber som Trekanten og Grindsted, der har opfostret mange 

store talenter. I skrivende stund er det dog Stenhuset, der ligger på førstepladsen – og det kan 

faktisk godt beskrives som lidt af en overraskelse. 

 

Kort før sæsonstart besluttede en af vores allermest etablerede ungdomsspillere, nemlig Stine 

Nørgaard Johansen, at fortsætte sin karriere på seniorplan og dermed indtræde i damernes ligatrup. 

Sæsonen var knap kommet i gang før Kim Knudsens rygskade viste sig så alvorligt, at han af 

lægerne blev idømt en længere pause. Men ud af skyggen trådte nye stortalenter, der var klar til at 

lede Stenhuset på vej mod toppen.  

 

Én af de spillere, som for alvor er blomstret op i denne sæson, er 17-årige Andreas Ydesen. 

Andreas, der til daglig bor i Hjørring, har efterhånden spillet i Stenhuset i nogle år, og har 

overvundet en stor spillemæssig krise. I sommeren 2010 besluttede han at lægge sit bowlingspil 

radikalt om, og efter en målrettet og dygtig træningsindsats begyndte resultaterne pludselig at tale 

deres eget tydelige sprog. 

 

En anden spiller, der har udviklet sig med kométfart, er Jacob M. Mikkelsen. Jacob er 

venstrehåndsspiller, og har på imponerende kort tid hævet sit snit fra omkring 160 til nu ca. 190. Ud 

over store ambitioner har Jacob et behageligt og teamorienteret væsen, der for nylig gav ham debut 

på førsteholdet.  

 

Rikke N. Johansen har allerede i en ung alder skabt sig en fast plads på eliteholdet, ligesom hun nu 

også kan kalde sig landsholdsspiller, idet hun er med, når det danske pigelandshold skal spille UEM 

i München i påsken. Holdets øvrige spillere, Martin Baun Jensen og Erik K. M. Jensen, har også 

vist stor fremgang i denne sæson. Martin Baun har fundet større stabilitet på et højt niveau, mens 

Erik tilsyneladende bliver ved med at overgå sig selv i øjeblikket. Senest kan nævnes KBUs 

ungdomsstævne i januar 2011, hvor Erik med imponerende 1399 var bedste spiller af alle. 
 

Det skal blive spændende at se, om denne kombination af erfaring, talent og holdånd kan sikre 

Stenhuset guldmedaljer i Danmarks bedste ungdomsrække! 

 

 

 

 



Repræsentantskabsmøde i JBU region 1 

Der blev torsdag d. 10. februar 2011 i Løvvang Bowling Center afholdt ordinært 

repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Unions Region 1, der omfatter de nordjyske klubber. Hver 

klub har mulighed for at deltage med to repræsentanter og fra Stenhuset deltog ungdomsleder Per 

Høberg og formand Lars Møller Jensen. Poul Erik Larsen deltog som gæst. 

Mødet blev indledt med mandaternes prøvelse og valg af dirigent, hvor Svend Erik Larsen blev 

valgt. Forhandlingsprotokollen, som er referatet fra sidste års møde, blev godkendt. 

Regionens formand Lars Nielsen, fratrådte sin post sidste år i maj måned, efter han blev valgt til 

Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse. Danmarks Bowling Forbunds love foreskriver at et 

bestyrelsesmedlem ikke kan være medlem af en unions bestyrelse, og idet regionsformanden i 

henhold til Jydsk Bowling Unions love er medlem af unionsbestyrelsen, kunne Lars Nielsen efter 

valget til Forbundsbestyrelsen, ikke fortsætte som regionsformand. Regionens suppleant Frode 

Christensen ønskede ikke at påtage sig posten som formand, som derfor siden har været ubesat. 

Regionens seniorleder Ole Drensgaard har i sin skriftlige beretning fremført at bestyrelsen ønsker at 

indføre puljespil. Jeg kommenterede på Stenhusets vegne at det skal være klubbernes tilmeldinger 

til den kommende sæson, som afgør om der skal spilles hjemme-/udekampe eller puljespil. 

Beretningen blev godkendt. 

Regionens afgående ungdomsleder Lars Høberg fik sin beretning godkendt uden bemærkninger. 

Regionsbestyrelsen fremsatte et forslag om at bestyrelsen fremover skal være et forretningsudvalg 

på mindst tre personer, uden valg til de enkelte poster. 

Jydsk Bowling Unions love foreskriver at formanden for regionerne skal vælges af regionens 

repræsentantskab, og jeg påpegede at det fremsatte forslag ikke var i overensstemmelse hermed. 

Regionens bestyrelse besluttede efterfølgende at trække forslaget tilbage. 

Der skulle vælges formand og ungdomsleder, samt suppleant til bestyrelsen, men der var ingen som 

ønskede valg. Posten som formand og ungdomsleder er dermed ubesat. Den ubesatte formandspost 

medfører at region 1 ikke er repræsenteret i Jydsk Bowling Unions bestyrelse. 

Der blev endvidere foretaget valg til diverse udvalg. Frode Christensen blev genvalgt som 

pressekontakt, Harris Jørgensen blev genvalgt som medlem af disciplinærudvalget og Jann 

Thomsen blev nyvalgt til dommerudvalget. Posten som regionens webmaster blev nedlagt, idet 

regionens hjemmeside er lukket. 

Der var ikke fremsendt forslag til ændring af JBU's love. 

Danmarks Bowling Forbund har fremsendt et omfattende materiale direkte til klubberne som fra og 

med i år er repræsentantskabet til Forbundets repræsentantskabsmøde som afholdes lørdag d. 14. 

maj i Odense. Forbundsformand Jan Filbært som var til stede på mødet, fortalte om arbejdet i 

forbundsbestyrelsen, suppleret af bestyrelsesmedlem Lars Nielsen. 

Der blev valgt delegerede til JBU's repræsentantskabsmøde, og fra Stenhuset blev valgt Per Høberg, 

Lars Høberg samt Lars Møller Jensen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

En usikker fremtid i DBwF – Ny struktur 

 

Forandringens vinde blæser i Danmarks Bowling Forbund, og disse vinde skyldes ikke et 

forbigående lavtryk: Det er efterhånden ganske mange år siden, at man begyndte at tale om en ny og 

fladere struktur til vores forbund. ”Mellemregningerne” har været mange, og klubberne er allerede 

blevet præsenteret for ganske mange oplæg og strøtanker. Nu foreligger der imidlertid et ændret 

lovkompleks, som skal behandles på forårets repræsentantskabsmøder.  

 

Hovedpunkterne i det nye strukturoplæg er følgende: 

 

 Fladere struktur, hvor klubberne er direkte repræsenteret på forbundets 

repræsentantskabsmøde. 

 Ændringer i forbundets sportslige ledelse: Den centrale beslutningskompetence vil ligge hos 

to ansatte medarbejdere: hhv. den nationale og den internationale sportschef. 

 Tydelig rød tråd i elitearbejdet fra talenttræning til landshold. 

 Lokal forankring gennem såkaldte ”zoner”. 

 

Det har været ganske interessant at følge strukturdebatten på afstand. Den oprindelige tanke, da 

ideen om en ny struktur blev lanceret, var lokalunionernes nedlæggelse, idet man mente, at disse 

unioner (f.eks. JBU) var et overflødigt og beslutningstungt mellemled i organisationen. I øjeblikket 

arbejdes der med unionernes (foreløbige?) beståen, men det forekommer os, at unionerne i 

fremtiden i højere grad skal være interesseorganisationer end egentlige paraplyorganisationer. 

 

Der er både gode og bekymrende elementer i den nye struktur. Stenhuset er i udgangspunktet glade 

for, at klubberne får direkte indflydelse i forbundets repræsentantskab. Det kan dog blive et stort 

problem, at mindst 50% af klubberne skal være fremmødt, før repræsentantskabet er 

beslutningsdygtigt. Ligeledes betragter vi med nogen bekymring, at den nye struktur lægger op til 

en meget omfattende centralisering af magten. Alle centrale beslutninger kommer i realiteten til at 

ligge hos en meget lille bestyrelse, samt hos ansatte medarbejdere.  

 

Det er en klar tendens, at man satser mindre og mindre på frivillige ledere og mere på en 

professionel organisation. Det er ligeledes tydeligt, at der er tænkt grundigt over elitestrukturen, 

mens den fremtidige indsats på breddeområdet (hvilket er det store flertal af bowlerne i Danmark) 

er noget mere usynlig i oplægget. Endelig er forbundet presset på økonomien, og det har allerede nu 

betydet store nedskæringer i visse budgetter. Det bliver spændende at følge forårets forhåbentligt 

konstruktive debatter på de forskellige repræsentantskabsmøder.  

 
 

 

 
 Fårup Sommerland er sponsor for  

 Stenhusets Julestævne 

    

 

 

 

 



Karneval i Aalborg 2011 

 

Bestyrelsen har allerede deltaget i de første indledende møder med karnevalsforeningen med 

henblik på karnevalet 2011, og der er allerede mange spændende emner på dagsordnen. Stenhuset 

ønsker en ny, flereårig aftale med henblik på løsning af hegns-, indgangs- og oprydningsopgaverne, 

hvilket karnevalsforeningen er meget indstillet på. Foreningen lægger ikke skjul på, at de ser 

Stenhuset som en pålidelig og stabil samarbejdspartner. Der er dog en række uafklarede spørgsmål, 

som i første omgang ”står i vejen” for en ny, flereårig aftale. 

 

Karnevalsforeningen står overfor nye økonomiske såvel som logistiske udfordringer når det gælder 

arrangering af karnevalsfesten. For det første presses foreningen økonomisk af reducerede tilskud 

fra Aalborg Kommune og for det andet blev man i 2010 relativt hårdt økonomisk ramt, fordi 

optoget ankom meget sent til Kildeparken. Det betød, at der kom stort pres på indgangene, og at 

mange gæster desværre valgte at droppe køen og i stedet ”holde fest” andre steder i byen. Derfor 

arbejder karnevalsforeningen på forskellige muligheder, der kan få folk hurtigere ind i parken: Én 

mulighed er at afspærre Vesterbro i begge retninger og etablere en indgang på selve Vesterbro i 

nærheden af Enighedslunden. Stenhuset ser frem til at indgå i dialogen med henblik på et finde en 

fornuftig løsning. Sikkert er det dog, at karnevalsforeningens udfordringer kan komme til at få 

indflydelse på den måde, som vi sædvanligvis har løst vores opgaver på. 

 

For det tredje har kommunens problemer med parkeringspladser i midtbyen nu også fået betydning 

for området omkring Kildeparken. Det store område på Kærlundsvej, hvor vi plejer at opbevare 

hegn, sten, stativer m.v. er nu omdannet til betalingsparkering, hvilket kan betyde, at området 

måske ikke kan benyttes som vi plejer. Karnevalsforeningen er i hvert fald blevet pålagt at 

kompensere kommunen for tabte parkeringsindtægter, hvis arealet skal benyttes. 

 

Ét er sikkert: Karnevalet løber af stablen lørdag d. 28. maj 2011, og det er bestemt ikke for tidligt at 

sætte et stort kryds i kalenderen. Vi håber på lige så stor opbakning fra medlemmer, ægtefæller, 

ungdomsspillere, forældre og gode venner af klubben, som vi fik i 2010. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ØBRO Kiosken 
Østerbrogade 73, st.tv i Nørresundby 

 

Velkommen hos Øbro Kiosken i Nørresundby, som ligger lige ved 

Limfjordsbroen, skråt overfor Sønderport Supermarked.  

Hos Erik 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.  

   

ØBRO-kiosken har ofte gode tilbud på f.eks. kaffe, vin eller chokolade.  

 

Velkommen hos ØBRO Kiosken – Stenhusets samarbejdspartner. 
 

 

 

 

 

 

AKTUELLE TILBUD 
 

Tjek tilbudsskiltene, når du kører forbi kiosken. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Herre E 

Jesper Agerbo, SISU   1493 

 

Herre A 

Rune Andreas Christensen, Enghaven  1442 

 

Herre B 

Henrik Jensen, Aalborg Bowling Team  1342 

 

Herre C 

Andreas Ydesen, Stenhuset  1209 

 

Herre D 

Poul Kirk Nielsen, Thisted BK  997 

 

 

Dame E 

Mai Ginge Jensen, Game On  1383 

 

Dame A 

Stine N. Johansen, Stenhuset  1250 

 

Dame B 

Charlotte L. Dupont, BK Viborg  1155 

 

Dame C 

Dorte G. Simonsen, LBC   1030 

 

Dame D 

Christina M. Kristiansen, Danish Prime  843 

 

 

Ungdom 

Daniel Klemmensen, ST Viborg  1395 (inkl. hdcp) 

Rikke N. Johansen, Stenhuset  1330 (inkl. hdcp) 

Mika Guldbæk, Stenhuset   1329 (inkl. hdcp) 

 

Ulicenserede 

Helle Jannik Sørensen, Skanderborg  1268 (inkl. hdcp) 

 

 

Ekstraspil 

Herrer: Jesper Agerbo, SISU  806 

Damer: Mai Ginge Jensen, Game On  734 

 



Kommende seniorer i Stenhuset 

Efter sommerferien er der spillere, der falder for aldersgrænsen i ungdomsafdelingen. De vil 

derfor være seniorer i den kommende sæson. To af disse spillere, Jacob M. Mikkelsen og 

Andreas Ydesen, briges i fokus i dette nummer af Runeposten. 

 

 

I: Lad os høre lidt om dig. 

J: Jeg hedder Jacob Mandstrup Mikkelsen og er 18 år gammel. Jeg har 

spillet bowling i Stenhusets ungdomsafdeling i siden 2009, hvor jeg 

skiftede fra Five o’Clock. Jeg er ret ”usædvanlig” i Stenhuset, fordi jeg 

spiller med venstre hånd. 

 

 

 

 

I: Kan du nævne nogle fede ting ved at spille i Stenhuset? 

J: Der kan nævnes mange ting: 

 Der er en kanon ungdomsafdeling, hvor der er stor mulighed for at skabe nye venskaber. 

Dette har jeg selv fået.  

 Der er et godt kammeratskab imellem spillerne, og alle kan snakke med alle.  

 Det er en SUPER stemning, både til træningen og kampene.   

 

I: Hvad var din bedste bowlingoplevelse til dato? 

 

Min bedste bowlingoplevelse: 

Min bedste oplevelse, var nok da jeg blev nr. 2 til regionsmesterskabet i Brønderslev 2010, hvor jeg 

bl.a. også fik en ny rekord på 279. Men da jeg ”kun” har spillet i 3 ½ år, forventer jeg selvfølgelig 

endnu bedre bowlingoplevelser i fremtiden.   

 

I: Har du fremtidsdrømme indenfor bowlingsporten? 

J: Nu hvor jeg rykker op til seniorafdelingen, håber jeg på, at jeg kommer på førsteholdet. Senere i 

”fremtiden” håber jeg på, at jeg ender på landsholdet. Ellers vil jeg blive ved med at forbedre mit 

spil og vinde så mange stævner og kampe som muligt.  

 

I: Er der noget, du kommer til at savne ved ungdomsafdelingen? 

J: Bl.a. de personer, jeg spillede på førsteholdet med, da vi på holdet havde det godt sammen. 

Derudover kommer jeg også til at savne de andre personer jeg trænede med, men det er ikke så 

slemt, da vi selvfølgelig ses i hallen og til kampe og stævner.   

 

I: Hvad ser du frem til ved at blive seniorspiller i Stenhuset? 

J: Jeg gælder mig til at: 

 Spille på et forhåbentligt højere plan. 

 Forbedre mit spil. 

 Komme op hvor der måske er andre spillere, som kan give mig nogle gode fif til at forbedre 

mit spil.   

 

Vi glæder os til at tage imod Jacob i seniorafdelingen, og han er allerede at finde, idet han (som 

øvrige ynglingespillere) er inviteret til at træne med seniorerne både mandag og torsdag. 

 

 

 



 

 

I: De indledende knøbøjninger – hvem er du? 

A: Jeg hedder Andreas Ydesen og er 17 år gammel. Jeg har spillet 

bowling i Stenhusets ungdomsafdeling i siden 2008, hvor jeg skiftede fra 

Five o’Clock. Jeg har lige omskolet mig selv til at spille med to hænder, 

hvilket fungerer ret godt for mig. Jeg bor til daglig i Hjørring. 

ænder 

 

 

 

I: Kan du nævne nogle fede ting ved at spille i Stenhuset? 

A: Sammenholdet mellem alle klubbens medlemmer og det kæmpe stykke arbejde, som alle lederne 

gør for klubben og dens medlemmer. Ikke mindst ser man hvert år frem til vores årlige hyttetur, 

hvor vi sammen laver en masse hyggelige aktiviteter og lære hinanden at kende på godt og ondt. 

 

 

I: Hvad var din bedste bowlingoplevelse til dato? 

 

A: Jeg kan ikke rigtig fremhæve en enkelt oplevelse, men hvis jeg skulle sige noget må det klart 

være de gange som jeg allerede har haft muligheden for at spille i udlandet, det er bare noget helt 

andet end at spille herhjemme. Noget andet ville være mine DM medaljer som selvfølgelig også står 

klart for mig.  

 

I: Har du fremtidsdrømme indenfor bowlingsporten? 

A: Jeg vil så vidt muligt prøve allerede i år prøve at være en aktiv del af Europatouren så meget som 

skolen tillader, og det vil helt sikkert i fremtiden være en drøm at kunne spille bowling på fuld tid, 

ligeledes at være en del af seniorlandsholdet. Jeg vil desuden også gerne sætte mit præg på dansk 

bowling såvel ungdom som senior, ikke mindst give noget tilbage til Stenhuset for alt det som de 

har givet mig i løbet af årene. 

 

I: Er der noget, du kommer til at savne ved ungdomsafdelingen? 

A: Jeg kommer helt sikkert til at savne vores torsdags træning, hvor man kan lægge det seriøse lidt 

på hylden og sammenhold og hygge i stedet er sat i højsædet - men mon ikke det er ligeså godt som 

senior! Man kommer helt sikkert også til at kunne mærke at man ikke længere næsten hver weekend 

skal afsted til rankingstævner, kampe og landsrunder rundt omkring i landet. 

 

I: Hvad ser du frem til ved at blive seniorspiller i Stenhuset? 

Jeg glæder mig til at komme op og spille på et højere niveau og forhåbentlig være med til at hjælpe 

vores 1. hold tilbage i ligaen, så vi kan følge lidt med vores fantastiske damer igen! 

 

 

Vi glæder os til at tage imod Andreas i seniorafdelingen, og han er allerede at finde, idet han (som 

øvrige ynglingespillere) er inviteret til at træne med seniorerne både mandag og torsdag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ny sponsoraftale afløser to gamle 

 

Stenhuset har i 2011 desværre måttet vinke farvel til to mangeårige aftaler: 

 

 Vores aftale med Karat Kaffe vedr. indsamling af de røde kaffemærker er desværre ophørt. 

Karat Kaffe har meddelt, at de nu i 10 år har kørt den samme kampagne, og at nytænkning 

er på tide. Budskabet indeholdt dog ingen nyheder om, hvad denne nytænkning vil 

indeholde.  

Stenhuset får naturligvis afregning for de kaffemærker, som vi allerede har indsamlet, men 

herefter er ordningen desværre ophørt. 

 

 OK Benzin har endvidere meddelt, at de ønsker at bringe vores sponsoraftale til ophør. 

Igennem en årrække har Stenhuset haft en aftale, hvor klubben modtog 5 øre pr. liter 

brændstof, som tankes på de OK kort, der er tilknyttet klubbens aftale.  

Aftalens ophør begrundes med, at der ikke er tegnet nye kort fra Stenhusets side de seneste 

to år. Bestyrelsen er skuffede over OKs beslutning, men vi tager den naturligvis til 

efterretning. 

 

Stenhuset har til gengæld indgået en ny aftale med mobilselskabet CBB mobil. I øjeblikket er der 

nærmest priskrig på markedet på mobiltelefoni, og der kan således være god økonomi i at gå sit 

abonnement efter i sømmene. Vores nye aftale går på, at Stenhuset får et beløb pr. talt minut, når 

man har abonnement hos CBB mobil.  

 

Hvis du allerede benytter CBB mobil som operatør, eller hvis du overvejer at skifte til CBB, så kan 

du støtte Stenhuset på følgende måde: 

 

 Gå ind på hjemmesiden www.cbb.dk 

 Log ind med dit brugernavn og adgangskode og find siden ”Mit CBB”.  

 I bunden har du mulighed for at klikke på ”Støt med CBB”. Her kan du finde Stenhuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbb.dk/


 

Stor succes i Jysk Turnering 

Stenhuset har i denne sæson haft stor succes i Jysk Turnering. Efter to indledende puljerunder er vi i 

skrivende stund nået frem til regionsfinalen, og her er både damerne og herrerne på banen. 

Regionsfinalerne spilles i Løvvang Bowling Center søndag d. 13. marts kl. 10.00, og der deltager i 

alt 8 herre- og 8 damehold. Når man ser på de deltagende hold venter der mange svære kampe, men 

begge hold spås rigtig gode muligheder for at gå videre til den jyske finale. 

 

 

Jyske triumfer på stribe for Stenhuset 

I weekenden d. 5.-6. februar 2011 blev de jyske bowlingmesterskaber afviklet i disciplinerne double 

(2-mandshold) og individuelt. Seniorernes mesterskab blev afviklet i Bowl'n Fun i Viby, mens 

ungdommens mesterskaber fandt sted i Master Bowl i Randers. For Bowlingklubben Stenhuset blev 

mesterskaberne en sand triumf, idet det blev til mesterskaber og medaljer på stribe. 

Allerede lørdag var det første jyske mesterskab i hus. Landsholdsspiller Sascha Wedel stillede op i 

double sammen med Pia Burkal fra Trekanten (Kolding), og det lykkedes for de to spillere at 

genvinde det jyske mesterskab, som de også kunne juble over sidste år. Sascha var med 1179 kegler 

i lørdagens indledende runde næstbedst af alle deltagende damespillere, og dermed sikrede hun sig 

også billet til den individuelle semifinale. Det var der i øvrigt også flere af Stenhusets unge talenter, 

der gjorde. Dorte Sidelmann, der netop i denne uge har fejret sin 20-års fødselsdag, gik videre som 

nummer 9 med 1134 kegler, mens også Heidi Madsen, der i denne sæson har løftet sit 

spillemæssige niveau på imponerende vis, kom med i semifinalen: 1127 kegler rakte til en 11. 

plads. Dermed var der tre spillere fra Stenhuset blandt de 12 semifinaledeltagere hos damerne. 

Også på herresiden havde Stenhuset en semifinaledeltager. Lars Høberg scorede 1183, hvilket gav 

ham semifinaleadgang på alleryderste mandat. Han kom med som 16. og sidste spillere, blot én 

kegle foran nummer 17. 

Søndagens semifinaler blev en meget opmuntrende oplevelse for Stenhuset. Hos damerne holdt 

Sascha Wedel fast i sin andenplads, idet hun med 1185 på semifinalens fem serier viste stabilt spil. 

Heidi Bach Madsen imponerede alt og alle, da hun med 1222 i semifinalen avancerede fra 11. til 3. 

pladsen. Dorte Sidelmann sluttede som nummer 10. Dermed var der to Stenhuset spillere med i 

medaljefinalen. Også hos herrerne præsterede Lars Høberg det næsten umulige. Han fik sig spillet 

op fra 16. til 7. pladsen i løbet af semifinalens seks serier, hvor han scorede 1264. Dermed var også 

han med i medaljefinalen. 

Bedst som det så meget lovende ud, så blev det desværre ikke til individuelle medaljer. Hos 

damerne sluttede Sascha Wedel på femtepladsen, mens Heidi Madsen blev nummer 6. Sascha var 

kun 22 kegler fra en bronzemedalje. Hos herrerne sluttede Lars Høberg på en meget flot femteplads. 

I Randers, hvor ungdommen spillede jysk mesterskab, var der derimod masser af metal at glæde sig 

over for Stenhuset. Efter de indledende runder stod det klart, at Stenhuset havde sikret sig en 

imponerende medaljehøst i double-disciplinen. Mika Guldbæk og Emma Kalmar Møller Jensen 

blev jyske mestre for puslinge piger med i alt 1644 point. I drengerækken var der guld til Jeremy 

Andreas Christensen, der stillede op sammen med Patrik J. Sørensen fra KBK/Kammeraterne 

(Århus). Jeremy scorede 981 og sikrede sig dermed også adgang til den individuelle semifinale. 

I juniorrækken var der også guld til Stenhuset, idet Rikke N. Johansen genvandt det jyske 

mesterskab i double sammen med Cecilie Simonsen fra BK Ribe. Rikke væltede 1089 kegler på 6 

serier, og var dermed også sikker kvalificeret til semifinalen. 



Hos ynglingene vandt Stenhusets ungdomslandsholdsspiller, Stine Nørgaard Johansen, sølv i 

double sammen med Pernille Rasmussen fra Stars & Strikes - Stine scorede 1114. Endelig 

vandt Andreas Ydesen, som scorede 1096, sølv i double sammen med Torben Jørgensen fra 

Grindsted BK. 

I søndagens individuelle finaler var der masser af hvide Stenhuset trøjer på banerne i Randers. Hos 

puslingene endte det med et rent Stenhuset-opgør i finalen, hvor Emma K.M. Jensen og Mika 

Guldbæk skulle spille mod hinanden. De to piger har efterhånden en vis erfaring i indbyrdes opgør, 

og denne gang blev det Mika, der snuppede guldet. Stenhuset ønsker stort tillykke til Mika med det 

dobbelte jyske mesterskab, og naturligvis også tillykke til Emma med sølvet. 

Hos drengene gik Jeremy A. Christensen hele vejen til finalen i puslingerækken, hvor han spille 

spille mod Patrik J. Sørensen fra KBK/Kammeraterne. Jeremy sikrede sig i denne finale et jysk 

mesterskab og fik en velfortjent guldmedalje om halsen - og så skulle han oven i købet kun bruge 2 

serier til at afgøre sagen. 

Hos juniorerne havde Stenhuset ingen finaledeltagere hos drengene, men hos pigerne nåede Rikke 

N. Johansen - trods skidt spil i semifinalen - helt frem til guldfinalen, hvor modstanderen var Mette 

Hald fra Stars and Strikes Horsens. Her led Rikke et af sine sjældne nederlag, men det var bestemt 

ikke i kraft af dårligt spil. Rikke scorede over 190 i begge finaleserier, men den storspillende 

modstander fra Horsens scorede over 200 i begge serier. Tillykke, trods alt :-), med sølvet til Rikke 

- og så skal vi også huske at sende et stort tillykke til Mette Hald i Horsens med det jyske 

mesterskab. 

Hos ynglingene var det Martin Baun Jensen, der stjal billedet i søndagens finalespil. Med 1096 gik 

han videre til finalespillet som nummer 6, og både han og Andreas Ydesen fik sig i semifinalen 

spillet ind i top 4, hvilket gav adgang til trinfinalen. Martin og Andreas mødtes i den første kamp i 

semifinalen, og her trak Martin det længste strå, således at Andreas sluttede på den ærgerlige 

fjerdeplads. Martin tabte desværre den efterfølgende kamp til Torben Jørgensen fra Grindsted 

BK, og dermed fik han en individuel bronzemedalje om halsen. Stort tillykke til Martin med et godt 

resultat. 

I pigerækken viste Stine N. Johansen både nerver og klasse, da hun via semifinalen spillede sig helt 

frem til guldfinalen, hvor modstanderen var Louise H. Jørgensen. Her skulle Stine kun bruge to 

serier til at sætte tingene på plads, og således kunne en stolt Stine smykke sig med en individuel 

guldmedalje og sit første jyske mesterskab som ynglingespiller. Stort tillykke med det. 

Dermed blev der sat punktum for et fantastisk jysk mesterskab for Stenhusets vedkommende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordjysk Fodboldgolf i Nørhalne støtter Stenhusets julestævne 

 

Fodboldgolf er en spændende og udfordrende oplevelse i det fri, som kan dyrkedes sammen med 

familien, vennerne eller klubkammeraterne. 

 

Se mere om åbningstider, priser o.s.v. på: 

www.nordjyskfodboldgolf.dk 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

På Østerbro i Aalborg finder du Australian Barbecue 

 

Den lækreste australske mad til hverdag og fest, tilberedt med omhu og kærlighed til detaljen. 

 

Klik ind på www.australian.dk 

 

Take-away af måltider til dig selv, til familien eller til et helt selskab. 

Der er altid gode, aktuelle sæsontilbud. 

 

Australian Barbecue er sponsor for Stenhusets julestævne 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festkalender 2011 
 

 

MARKERING: Søndag d. 01. maj 2011  For alle klubbens medlemmer i anledning af 

    Bowlingligaens slutspil i Løvvang. 

 

MISSFEST:       Fredag d. 06. maj 2011  For alle deltagere i misskassen. 

    Øvrige medlemmer også velkomne.  

    Klubbens dameafd. står for arrangementet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stenhusets bestyrelse 

Formand     Lars Møller Jensen Tlf.: 98 19 17 19        lars@sv24.dk 

Kasserer     Kirsten Larsen Tlf.: 98 29 32 96        kirst@venlig.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 


