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Bestyrelsen

Stenhusets damer: På vej mod en ny storhedstid?
Der er næppe nogen i Stenhuset som ikke ved, at Stenhusets damehold igennem tiderne har vundet
det danske holdmesterskab ikke færre end 11 gange. I Stenhuset har vi måttet sande, at der er noget
om det gamle ord, efter syv fede år kommer syv magre. Men heldigvis kommer også de magre år til
ende – og mon ikke vi nu atter går mod ”federe tider”?
Stenhusets damehold har haft nogle svære sæsoner i de senere år. Siden nedrykningen fra ligaen for
2½ år siden, som i øvrigt blev taget med godt humør og oprejst pande, har damerne til tider haft
ryggen mod muren i 1. division. Viljen og gejsten har imidlertid holdt nedrykningsspøgelset fra
døren, og nu er Stenhuset pludselig blevet tophold i divisionen.
Forud for denne sæson er holdet blevet forstærket af de tidligere ungdomslandsholdsspillere
Charlotte Bach Madsen og Sascha Wedel, som i en årrække har spillet i klubbens ungdomsafdeling.
Ingen tvivl om, at de to piger har været et frisk pust på holdet, som i skrivende stund har meldt sig
ind i top striden. Optimismen fra de mange succeser på ungdomsholdene er faldet godt i tråd med
det gode spillehumør på dameholdet, som nu går efter tinderne.
Sæsonen har til dato budt på tre sejre og et enkelt knebent nederlag. I den første kamp mod de
stærke oprykkere fra KBK/Kammeraterne, der også har tidligere ungdomslandsholdsspillere på
holdet, blev 0-4 vendt til en præmieresejr på 6-4, og derefter fulgte en lidt overraskende udesejr på
6-4 over liganedrykkerne fra HBK 91 – måske ikke den skønneste kamp rent spillemæssigt, men en
dejlig sejr.
I den tredje kamp var der lussinger i luften, da damerne slog Thor 94 fra Vojens med hele 10-0 – og
endda i sønderjydernes egen hule. Slutteligt blev det for nylig – i en meget tæt kamp – til et knebent
nederlag mod BK Fight i Herning.
Søren L. Wedel og Per Høberg har i fællesskab påtaget sig holdlederrollen i år, og det har indtil nu
været en særdeles positiv oplevelse. Søren har i sine tre kampe som holdleder høstet tre sejre, og
han planlægger at hente flere. På dameholdet er der glæde over at have fået holdledere. Det giver en
vis ro, og samtidig er det rart at have en person, som kan se kampen ”oppefra” og skride ind med
råd og opmuntrende bemærkninger på de rigtige tidspunkter.
Det er svært at spå om fremtiden, men hvis de fire første kampe kan tages til indtægt for resten af
sæsonen, så må man sige, at det ser lovende ud. 1. division føres i øjeblikket af århusianske Viking,
som kun er 2 point foran Stenhuset. Det kunne se ud som om århusianerne bliver blandt de hårdeste
konkurrenter i toppen af divisionen – og mon ikke der venter en spændende topkamp, når Viking
gæster Løvvang d. 23. november.
Noget af det mest positive at fokusere på i øjeblikket er, at ingen klub i Danmark har så mange
dygtige pigespillere i ungdomsafdelingen som Stenhuset. Der foregår en spændende
talentudvikling, og vi håber, at mange af pigespillerne vil være at finde på dameholdet i løbet af
nogle år. Drømmen er i hvert fald ikke til at tage fejl af; hjemførelsen af klubbens 12. danske
mesterskab. I første omgang er målet dog at bide sig fast i toppen af 1. division.
Vi kan jo sammenligne os lidt med håndboldpigerne: Efter de nylige sejre over Rusland, Frankrig,
Ungarn og Tyskland ser det i hvert fald ud til, at der er nye store oplevelser på vej.

På hyttetur i regn og blæst
Da sommeren endnu var ung gentog vi i Stenhuset succesen fra 2007, hvor ungdoms- og
seniorafdelingen for første gang var af sted på hyttetur sammen. Turen gik i år til Rubjerglejren på
vesterhavskysten vest for Hjørring, og det var synd at sige, at vejrguderne var med os! Men derfor
kan man jo godt få en god oplevelse ud af det!
Hytteturen er ikke kun for klubbens aktive medlemmer. Også flere passive medlemmer, samt et
udsnit af ungdomsafdelingens forældregruppe, er blevet helt naturlige deltagere i turen. Og vi kan
godt love, at vi ikke har været på hyttetur for sidste gang.
Årets tur startede fredag d. 20. juni i silende regnvejr. Bilerne blev pakket i Løvvang Bowling
Center, og så gik turen nordpå til hytten. I alt deltog 36 personer i turen. De fleste havde valgt at
deltage allerede fra fredag aften, mens andre først ankom i løbet af lørdagen. Hytten var indrettet
således, at flere af ”de voksne” kunne få mindre køjeværelser, mens ungdomsspillerne og de mest
sociale seniorer måtte ind i 8-sengs rummene, hvor der kunne fortælles historier natten lang.
Lørdagen blev en meget forblæst dag. Vestenvinden, som nåede kulingstyrke, gjorde det til lidt af
en udfordring at spille rundbold. Sandet fra stranden hvirvlede ind i øjnene og boldens retning var
mildt sagt svær at bedømme. Også Søren og Poul Erik fik lidt af en udfordring, da ”svinet” ankom
(det er jo blevet lidt af en tradition, at der på hytteturen skal laves helstegt pattegris). Der skulle
laves læ, så stegningen kunne komme i gang. Med hiv og sving fik de stillet nogle plader op for
vinden, som skabte rimelig læ i en indergård. Så kunne grisen kommer over ild.
Blandt deltagerne i hytteturen var der visse medlemmer, der trods relativt lave temperaturer og en
vindstyrke, der fik Vesterhavet til at vise tænder, insisterede på, at det var sommer, og at der derfor
skulle bades. Sascha endte med at være indstillet på en dukkert i bølgerne – hvis altså formand Lars
Møller ville med. Nu plejer Lars jo ikke at sige nej til en udfordring, og således heller ikke denne
gang. Side om side vraltede Sascha og Lars i bølgen blå på stranden den stride, bestormet af
vindene. En kølig, men forfriskende oplevelse, hed det!
Senere på eftermiddagen fik alle andre også lejlighed til at lege vandhunde, da Gitte (Bjørn og
Jespers mor) havde skaffet fribilletter til vandlandet i Skallerup Klit. Det var en lejlighed, som
Knud Erik benyttede til at folde sig ud som legeonkel for ungdomsspillerne – han spillede badehold
i timevis med de yngste.
Aftenen bød på masser af hyggelige spil – og en enkelt til ganen for de tørstige (alkohol naturligvis
begrænset til de, der var fyldt 18). Der blev spillet brætspil, associationsleg, gæt & grimasser o.s.v.
Aftenens højdepunkt var vel nok en spontan brydekamp mellem Charlotte og Lars Møller, som
førstnævnte vandt i overlegen stil.
Søndag var den hidsige vind blevet afløst af mørke regnskyer – men regnen skulle da ikke forhindre
et godt spil rundbold. Det var en flok trætte Stenhus’ere, der forlod hytten søndag over middag – og
vi vender gerne tilbage til næste år. Forhåbentlig bliver vejrguderne en smule mildere inden da ☺

Øverst: Lars Møller og Sascha Wedel i bølgen blå (og hvid) under hytteturen 2008.

Nederst: Som en anden strandløve fra Baywatch har Lars Møller været i elementerne

- 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 blandt Stenhusets….

SPONSORER
Stenhuset indgik primo 2008 en sponsoraftale med OK Benzin, som giver klubben økonomisk
støtte hver gang medlemmerne tanker benzin på deres OK benzinkort.
Alle medlemmer kan GRATIS bestille et OK benzinkort.
Kortet forpligter IKKE til køb af nogen art.
Kortet kan bruges på alle OKs tankstationer i Danmark
Når du tanker med kortet betaler du først, når beløbet opkræves via betalingsservice den første i
måneden.
Stenhuset får et fast beløb for alle medlemmer med et OK-kort, der er tilknyttet Stenhusets
sponsoraftale, som inden for et år tanker 500 liter benzin hos OK.
Derudover får klubben overført 5 øre pr. liter,
som tankes på OK-kortene
Du kan få yderligere oplysninger hos Per Høberg.

Penge til klubkassen – Fra Karat Kaffe
Stenhuset har for nylig tilmeldt sig en kuponordning hos firmaet Karat Kaffe. På alle kaffeposer fra
Karat sidder et værdimærke, som kan klippes ud. Det har en værdi af 1 krone. Stenhuset vil 2 gange
årligt indsende værdimærkerne, og pengene går ubeskåret til klubkassen. Der skal derfor lyde en
opfordring til alle Karat kaffedrikkere om at hjælpe med at indsamle mærker. Der kan udleveres en
samlekuvert (Lis Johnsen eller Poul Erik Larsen) – og mærkerne kan afleveres alle torsdage eller
mandage.
BEMÆRK! Mærkerne har KUN værdi for tilmeldte sportsklubber. Derfor skal I ikke sende
mærkerne ind hver især – De skal indsendes af klubbens kasserer.
Sådant ser værdimærket ud:

På godt og ondt i Stenhuset
Fokus på Bastian E. Jensen
I seneste nummer af Runeposten stillede vi skarpt på Henriette N. Johansen.
Her fortsættes føljetonen, hvor en Stenhuset-spiller bliver bedt om at forfatte
et indlæg om sig selv og sit forhold til Bowlingklubben Stenhuset

Jeg startede med at spille bowling midt i 90erne, da jeg meldte mig ind i Stenhuset. Jeg
havde prøvet det et par enkelte gange i forvejen og det virkede som en sport, det kunne være
spændende at gøre mere ud af. 13 år senere spiller jeg stadigvæk, så det var ikke et helt
forkert gæt.
Det er blevet til mange gode oplevelser i tidens løb, både på banen og udenfor. Noget af det
jeg specielt husker, er de 2 turer til Wilhelmshaven. Første gang jeg var afsted var som
ungdomsspiller, hvor Bent Bai var leder af turen. Det var lidt af en oplevelse i sig selv at
være passager hos ham, men vi nåede helskindet frem. Det blev ikke til de helt store
sportslige præstationer (jeg fik et lille tøjdyr for fjerde plads i par med Kimmy), men det var
en spændende oplevelse at være af sted. Jeg glemmer heller aldrig Henrik Winther, der sad
og tordnede i et hjørne af den gymnastiksal, hvor vi skulle sove sammen med flere hundrede
andre deltagere. Der var åbenbart for meget larm for ham, for næste dag flyttede vi på
vandrehjem i stedet. Ja, sådan kan det gå.
7-8 år senere var jeg så af sted igen. Denne gang var det ikke som spiller, men som leder
sammen med Per Høberg og 6 ungdomsspillere. Klog af skade havde Per sørget for at leje
en stor lejlighed, så der var nattero. Den første aften dernede var der ledermøde, hvor
rækkefølgen af turneringen skulle planlægges, mens ungdomsspillerne ventede i
gymnastiksalen ved siden af. For at få gang i stemningen startede mødet med, at en flaske
med en eller anden form for frugtsnaps gik på omgang. Ganske hyggeligt. Selve mødet
foregik på tysk, så mit besyv gik mest ud på at nikke og smile. Spillemæssigt gik
turneringen noget bedre end da jeg selv spillede, og der blev taget en hel del medaljer med
hjem. Der var dog også tid til at diskutere de store filosofiske spørgsmål på turen og således
kunne jeg høre spørgsmål fra bagsædet som, ”kan det regne i en skyttegrav?” og ”består
solen af ektoplasma”. Alt i alt en ganske god tur.
Der er også de oplevelser, der ikke var så sjove, når man var midt i dem, men som man
senere kan grine af. Der var en kold morgen, hvor vi tog af sted fra Løvvangen kl. 7 i frost
og tåge for at spille kamp i Videbæk kl. 10. Da vi nåede frem, havde de været så flinke at
lade vinduerne stå åbne, så der kunne blive luftet ud, men resultat blev at der var koldt som
et køleskab i hallen. Der var 3 banesæt og da vores banesæt under opvarmning havde nogle
funktionsvanskeligheder, blev vi flyttet til det sidste banesæt. Det gik dog i stykker allerede
i løbet af den første serie og vi blev flyttet tilbage til de baner, der kun var lidt i stykker. Det
betød så, at ca. 1/3 af gangene blev spærreopstillingerne fejet ned, så de måtte stilles op igen
manuelt. Det tog lidt tid at komme igennem serierne. Humøret på holdet var derfor ikke det
højeste, da vi tabte kampen og måtte tage den lange vej hjem igen. Suk.

En anden kamp jeg heller aldrig glemmer, var da jeg var af sted med 3-mandshold til
Fjerritslev. Da vi kørte ind på parkeringspladsen, holdt der en hanomack ind ved siden af os.
Chaufføren hentede sin kugle på ladet, der var tømt for roer i dagens anledning og gik ind i
hallen. På baggrund af baneforholdene mente vi dog ikke, at det havde gjort den store
forskel, hvis han havde taget en roe med ind i stedet. Så vidt jeg husker, fik vi ingen point
med hjem og der var specielt en uforglemmeligt serie, hvor vi ikke nåede over 400
tilsammen. Da Henrik Winther lavede ca. 190, kan i selv regne ud, hvad vi andre 2 lavede.
Jeg har ikke været i Fjerritslev siden.
På godt og ondt har der været mange spændende oplevelser i Stenhuset og der kommer
forhåbentlig også mange flere fremover.
Føljetonen fortsætter i næste nummer, hvor stafetten gives videre til et nyt medlem ☺

Stenhusets ungdomsspillere viste format i Landsturneringen
I weekenden d. 11.-12. oktober 2008 var Stenhuset landsynglinge- og landsjuniorhold i
aktion i 1. runde af Danmarks Bowling Forbunds præstigefyldte turneringer, som blev
afviklet i Løvvang Bowling Center i Nørresundby. Turneringerne har deltagelse af de 8
bedste juniorhold og de 8 bedste ynglingehold i Danmark, og Stenhuset har noget at leve op
til, efter at klubben overraskende vandt sølvmedaljer i begge turneringer i 2007/08.
Stenhusets juniorhold leverede en sand magtdemonstration. I syv kampe (14 serier)
lykkedes det ikke et eneste af de øvrige hold at fravriste os point. Samtlige opgør endte 5-0
til Stenhuset, og med et holdsnit på over 170 kunne de fem spillere; Stine, Erik, Kim, Jesper
& Rikke være både tilfredse og stolte. Der er uden tvivl tale om en historisk præstation, som
placerer Stenhusets juniorer hele 14 point foran de nærmeste forfølgere i den samlede
stilling. Det er svært at forestille sig, at vi ikke igen i år kommer med i medaljestriden.
Også ynglingeholdet gjorde en god figur i weekendens kampe. Lørdag blev det i første
kamp til en sikker sejr på 5-0 over KBK/Kammeraterne, og en sejr på 3-2 over Center.
Spillet var godt og stabilt og der var godt humør på holdet. I den tredje kamp er der ingen
der ved, hvad som skete. Alt faldt fra hinanden, og vi tabte 0-5 til Trekanten med et
holdsnit, der kun lige akkurat oversteg 150. Heldigvis fik vi rejst os i den sidste kamp, som
blev vundet 3-2 (med en samlet margin på blot 2 kegler) over Pin-Crackers.
I søndagens kampe blev det til sejre på 5-0 over SISU, 3-2 over NBC og et ærgerligt
nederlag på 0-5 til Grindsted BK. I alt fik holdet, som bestod af Bjørn, Heidi, Lasse, Randi
og Martin skrabet 19 point sammen. Dette rækker til en delt 2. plads i en meget jævnbyrdig
række. Grindsted fører suverænt med 30 point, mens hele fire hold deler andenpladsen med
19 point.
Næste runde i turneringen spilles d. 3.-4. januar 2009 i World Cup Hallen i Rødovre.
Se resultater og stillinger i "resultatbørsen" under "ungdom" på www.bowlingsport.dk

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. 110,00

1 flaske god rødvin

Kr. 40,00

(Santiago, Chile)

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 vi har gjort det til
en tradition at genoptrykke nogle af de gamle minder her i Runeposten.
Per Høberg har været en tur i arkiverne og har bl.a. fundet disse artikler fra efteråret 1990:

Også i 1990 talte man om baneforhold, og stakkels Poul Erik Larsen, som dengang var
halinspektør i Løvvang Bowling Center, måtte tåle en sammenligning med Saddam Hussein,
som dengang var højaktuel i forbindelse med Golfkrigen.

I 1990’erne blev der i Runestenen bragt en artikelserie under overskriften ”Stenhuset
dengang”. Dette er den anden artikel fra serien, og i de kommende numre af Runeposten kan
du se flere artikler fra samme serie.
Fortsættes på næste side….

Sikken en fest vi har haft nu i nat...
God mad, kursus i latter og gulvøvelser i folkedans. Sådan lyder opskriften på en god
fest i Bowlingklubben Stenhuset.
Årets klubfest blev afviklet fredag d. 10. oktober 2008 i hyggelige omgivelser i
selskabslokalet Lindholm Søpark i Nørresundby. 40 glade festdeltagere mødte op til
en fest, som blev en smule ud over det sædvanlige. Vi ved alle, at det hårde slid og de
mange udendørs timer i forbindelse med årets succesfulde karneval gav et
ekstraordinært stort overskud til klubben – og hvilken bedre lejlighed til at markere
en formidabel indsats end en stor fest?
Festen blev skudt i gang af Thomas fra de latterglade, som uden at tiltrække sig den
store opmærksomhed havde infiltreret festdeltagerne. Thomas skulle gennemføre et
latterkursus med os, og mon ikke lattermusklerne blev rørt i løbet af de første 40
minutter. Den ene vanvittige øvelse afløste den anden, og dybest set handlede det om
at få et godt grin sammen. En rigtig sjov oplevelse.
Efter maden, som igen i år var Australien Barbecue – én af præmiesponsorerne ved
vores julestævne – var det så tid til endnu mere aktivitet. Vi fik besøg af en instruktør
i folkedans, som havde taget sin ”spillemand” med harmonika med. Så var det ellers
med at finde en partner og gå i gang med sjove, men hårde folkedanse. Sveden drev i
hvert fald af panden efterhånden som træbenene blev svinget – og så var det jo godt,
at baren var åben hele aftenen.
Dansen og musikken fortsatte til langt ud på natten. Blandt nattens begivenheder kan
nævnes, at Aase foldede sig ud i vild og voldsom diskodans, Susanne og Lisbeth hev
Sascha med op til dansk på bordene, og et par enkelte medlemmer fik sig en tår over
tørsten ☺ Tak for en hyggelig fest!!

Så er Stenhuset på banen med merchandise…..

De fleste klubmedlemmer har sikkert allerede bemærket, at der i
bowlinghallen er dukket halstørklæder med Stenhusets logo og navn op.
Hvad enten man ønsker at bruge halstørklædet, som naturligvis er i
klubbens farver, til at varme halsen i de kommende vintermåneder, til at
pryde væggen i hobbyrummet eller til at lege supporter, når Stenhusets
hold spiller på hjemmebane, så er det naturligvis et ”must have” for alle
rigtige Stenhus’ere.
Halstørklædet kan naturligvis også benyttes som bytteobjekt /
souvenirartikel ved stævner og mesterskaber i både ind- og udland.
Halstørklædet kan erhverves for:

1 stk. Kr. 60,00
2 stk. Kr. 100,00

Halstørklæderne kan købes ved henvendelse til Per Høberg.
Tag godt imod dette initiativ!

Festkalender 2008/09
MISSFEST:

Fredag d. 01. maj 2009

For alle deltagere i mis-kassen.
Øvrige medlemmer også velkomne.
Klubbens dameafd. står for arrangementet.

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.

Ny ungdomsleder i DBwF
Danmarks Bowling Forbund har fået ny ungdomsleder. Vores egen Henriette Nørgaard Johansen
har meldt sig til posten, og glæder sig til udfordringen. Sammen med resten af forbundets
ungdomsudvalg, som også tæller Per Høberg og Else K. Larsen, skal hun være med til at forme
udviklingen for ungdomsbowlingen i Danmark i de kommende år.
Stenhuset ønsker Henriette tillykke med udnævnelsen, samt ”god vind” med arbejdet.

Ny hjemmeside
Stenhusets nye hjemmeside har nu været online i et par uger. På den nye hjemmeside er der
mulighed for, at alle medlemmer kan logge sig ind og få adgang til oplysninger, som ikke er
tilgængelige for offentligheden. Oplysninger om login og kodeord følger i de kommende uger.
Kommentarer og forslag til udvikling af den nye hjemmeside kan altid gives til internetudvalget.

Fem regionsmestre i ungdomsafdelingen
Stenhusets ungdomsspillere leverede meget flotte præstationer under regionsmesterskabet for
ungdom, som blev afviklet i Hjørring Bowling Center d. 19. oktober 2008.
Der blev spillet i seks kategorier (puslinge, juniorer og ynglinge, hhv. drenge og piger) – og
Stenhuset vandt guld i 5/6 rækker.
Ynglinge piger: Guld til Randi B. Christensen (1178 kegler)
Ynglinge drenge: Guld til Bjørn S. Jensen (1211 kegler)
Junior drenge: Guld til Jesper S. Jensen (1142 kegler)
Puslinge piger: Guld til Emma K.M. Jensen (685 kegler)
Puslinge drenge: Guld til Jeremy A. Christensen (1003 kegler)
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