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Forord til jubilæumsskrift  
i anledning af Stenhusets  
50 års jubilæum
De fire unge herrer, der indtog deres måltider på Stenhus 
pensionatet, og som i 1964 tog initiativ til at stifte en bow-
lingklub, havde næppe dengang forestillet sig, at de skabte 
grundlaget for de mange sportlige triumfer, som Stenhuset 
har opnået gennem halvtreds år.

Stenhuset blev stiftet samme år som bowlingen kom til Aal-
borg i form af bowlinghallen i Karolinelund. Meget foran-
drede sig i det danske samfund i de glade tressere, hvor fuld
beskæftigelse og en generelt øget velstand med langt flere 
penge til forbrug dannede grundlag for en velfærdsidræt som 
bowlingsporten.

Meget har siden ændret sig, i løbet af årene som er gået. Pen-
sionatet, som Stenhuset er opkaldt efter, er lukket for længst. 
Mange af de bowlingklubber, som blev stiftet i samme pe-
riode som Stenhuset, findes ikke mere. Men vores klub og 
den særlige Stenhuset ånd lever i bedste velgående. Med den 
i behold er jeg sikker på, at Stenhuset vil forblive en bety-
dende faktor indenfor bowlingsporten i de næste mange år.

Ungdomsarbejdet har altid haft en meget fremtrædende 
plads i Stenhuset. Der har altid været opbakning i medlems-
kredsen til at investere i den kommende generation, og vi har 
samtidigt været begunstiget af at have de dygtigste ungdoms-
ledere til rådighed. Vi er mange, der er taknemmelige for den 
gode tid vi har haft som ungdomsspillere i klubben.

Med jubilæet som anledning har Stenhuset udgivet dette 
jubilæumsskrift. Redaktionsudvalget har med jubilæums-
skriftet ønsket at give et indtryk af klubbens historie gennem 
de halvtreds år, med vægt på højdepunkterne og de vigtigste 
begivenheder, fortalt med skrift og i billeder.

Historien fortælles i kronologisk orden, med angivelse på en 
tidslinie, i hvilken tidsperiode beretningen hører til. Hvad 

enten du har været medlem af klubben i mange år, og kender 
til megen af klubbens historie, eller du er forholdsvis ny i 
klubben, håber vi, at du vil finde det interessant at læse skrif-
tet, og ønsker dig god fornøjelse med læsningen.

Det er med stor glæde, at jeg som klubbens nuværende for-
mand, kan ønske alle hjerteligt tillykke med jubilæet, og fort-
sat held og fremgang for Stenhuset og klubbens medlemmer.

Lars Møller Jensen!
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• Ingen “køb” af spillere og medaljer. Det kan være fristende 
at forstærke førsteholdene, for at opnå sportslig succes. Men 
vi gør det ikke, fordi vi ved, at det kun virker på kort sigt. Og 
ingen klubber har haft succes med denne fremgangsmåde på 
længere sigt.

I denne sammenhæng skal det også fremhæves, at vi i Sten-
huset er stolte over at dele værdier med klubbens hovedspon-
sor Nørresundby Bank, der gennem en længere årrække har 
været vores bankforbindelse. Nørresundby Bank fremhæver 
selv ordentlig som en kerneværdi for Banken og dens måde 
at drive virksomhed på, med fokus på langvarige og tætte re-
lationer. Helt i overensstemmelse med den måde vi arbejder 
på i Stenhuset.

Stenhuset - en ordentlig klub
I flere betydninger er Stenhuset en ordentlig klub. Det har 
altid været en væsentlig del af klubbens
DNA, at være ordentlig i tanke, ord og handling.

Vi tænker måske ikke så meget over det i dagligdagen, men 
at være ordentlig, er et væsentligt grundlag og fundament for 
at klubben har klaret sig så godt gennem halvtreds år.

Det kan i mange situationer virke fristende, at skyde genveje 
og søge de umiddelbart nemme løsninger. Men vi ved samti-
digt godt, at i det lange perspektiv lønner det sig ikke.

Klubben har gennem tiden ikke bare tiltrukket medlemmer 
som ønsker et fællesskab baseret på det lange seje træk, men 
har også i ungdomsafdelingen præget de unge mennesker til 
at værdsætte disse værdier.

Der er mange fremtrædende medlemmer som har været fyr-
tårne for ordentligheden gennem årene, og selv om mange 
flere burde nævnes her, vil jeg tillade mig at fremhæve Poul 
Erik Madsen der med sit sympatiske og rolige væsen var et 
forbillede for mange. Ligeledes var Else Katrine Larsen, el-
ler for mange “Mor Else” et anker, ikke kun for vores bow-
lingopdragelse, men også for vore almene opdragelse på vej 
til at blive voksen.

Men hvad betyder det egentligt i praksis, at vi i nutiden op-
fatter os som ordentlige?

• Ungdomsarbejdet. Mange andre giver op, men vi holder 
ved, uanset at det er resourcekrævende.

• Vi opfører os troværdigt i forhold til dem vi samarbejder 
med, og lægger vægt på langvarige samarbejdsrelationer. 
Når vi lover noget, så holder vi det efterfølgende.

• Vi deltager ikke i samarbejder, hvor der kan rejses juridisk 
eller moralsk tvivl, om overholdelse af love og regler.

Poul Erik Madsen og Else Katrine Larsen.
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Kongepokalen
Kongepokalen skænket af Hs. 
Maj. Kong Frederik IX i anled-
ning af DIF’s 75 års jubilæum 
14. februar 1971.
Kongepokalen tildeles, på skift, 
en klub blandt DIF’s 53 speciel-
forbund.
I 1986 var det bowlingens tur til 
at modtage Kongepokalen.
Danmarks Bowling Forbund 
valgte Stenhuset som årets 
modtager.

Kongepokalen.
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Starten…..
Søndag den 19. januar 1964 kunne fire unge herrer, efter 
indtagelse af søndagens middag på Stenhus Pensionatet, 
Adelgade 2, i Aalborg Stiftstidende læse en større artikel om 
lørdagens åbning af Karolinelund Bowlinghal, Fyensgade 
1, 9000 Aalborg. I artiklen blev Karolinelund benævnt som 
Skandinavens største og mest moderne bowlingcenter.

De fire herrer fandt artiklen spændende og besluttede at un-
dersøge sagen lidt nærmere. Dagens program var fastlagt og 
kunne ikke ændres, så aftalen blev at afprøve bowlingen den 
kommende søndag.

Søndag eftermiddag, d. 26. januar 1964, ankom de til Ka-
rolinelund Bowlinghal, hvor de blev kyndigt vejledt af hal-
lens personale. Ved hver bane var der en værtinde som var 
behjælpelig med spillets mange finesser og straks var kam-
pen mellem de fire herrer i gang, men kampens resultat står, 
ifølge redaktionen, hen i det uvisse.

I de efterfølgende dage blev de øvrige pensionærer grundigt 
sat ind i oplevelsen og Fyensgade 1 var pludselig et eftertrag-
tet mødested. Af Stenhus Pensionatets godt 100 pensionærer 
var de fleste, mindst 1 gang, på besøg i Karolinelund Bow-
linghal.
Bowlingen blev pludselig det store samtaleemne på pensio-
natet med mange beretninger om personlige rekorder, fortæl-
linger om op- og nedture, og ikke mindst mange gode teorier 
om hvordan bowlingen kunne spilles.

At bowlingen var populært understreges nok allerbedst såle-
des: Mindre end to måneder efter de 4 herrers første besøg i 
Karolinelund, nærmere bestemt 23. marts 1964, havde pensi-
onærerne startet 
deres egen bow-
lingklub.
Stenhus Pen-
sionatet havde 
til huse i Jens 
Bangs Stenhus, 
så klubbens 
navn blev helt 
naturligt Sten-
huset.
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Fra venstre Svend Aage Rasmussen, Jørn P. Brorsen,  
N.C.P. Christiansen og Poul Erik Larsen.

Indgang til Stenhus Pensionatet, Adelgade 2, 1.sal, 9000 
Aalborg. 

Indehaverne af Stenhus Pensionatet 
Frøknerne Johanne og Agnes 
Christensen
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Indehaverne af Stenhus Pensionatet, frøknerne Agnes og Jo-
hanne Christensen, var meget beærede over, at klubben blev 
opkaldt efter pensionatet.

Det fik stor betydning for klubbens trivsel de første år, da 
klubben kunne afholde møder m.m. på pensionatet. Klub-
bens kasserer var også glad for ordningen, idet Agnes og Jo-
hanne Christensen ved flere lejligheder trakterede med kaffe 
og hjemmebagt kringle på møderne, uden beregning.

Bowlingens indtog i Aalborg havde i starten meget stor me-
diebevågenhed. Her et udpluk af de mange indslag.

Diverse udklip fra Aalborg Stiftstidende i 60’erne.
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Stenhusets Julestævne
Også dengang var Stenhuset en meget aktiv klub. Udover 
det normale klubarbejde, og igangsætning af venskabssam-
arbejde, var der også tid og kræfter til at stå for afvikling af 
et bowlingstævne.
2. juledag, 26. december 1965, kunne klubben byde velkom-
men til det første julestævne.
Det første julestævne havde deltagelse af 112 bowlere. Præ-
mierne var specielt indkøbte til formålet. Førstepræmierne 
var Bing & Grøndal figurer, øvrige præmier var brugsgen-
stande i den daglige husholdning, såsom gryder, stegepander 
m.m.

Hvad mange dengang vist ikke drømte om var, at klubben 
senere i år skulle holde sit julestævne nummer 50, og dermed 
er stævnet i dag så ubetinget landets ældste og mest traditi-
onsrige bowlingstævne.

Såvel dengang, som nu, var titlen som stævnearrangør ikke 
forbundet med de store overskud, hvilket egentlig for man-
ge andre var den dybere baggrund for at afvikle et bow-
lingstævne.
Intentionen var den samme som i dag, nemlig så vidt muligt, 
forsøge at undgå at stævnet gav underskud, og finde andre 
aktiviteter, som kunne give et overskud.
De første år var det amerikansk lotteri, der skulle bidrage til 
overskud.

Efter nogle år opstod ideen 
om et bogtrykt program, hvis 
indhold var et resume af tidli-
gere års resultater og selvføl-
gelig så mange annoncer som 
muligt. Det var i en del år en 
rimeligt god løsning, men alt 
har en ende.
Bogtrykkerudgifterne steg og 
desværre lykkedes det ikke at 
forøge annonceindtægterne, 
så der skulle nye tiltag til.

Nu er vi fremme ved tidspunktet, hvor ideen om en tombola 
opstod. I starten med beskedne gevinster. Nogle år senere 
med flotte hovedpræmier og flere lodder i tromlerne. 
I dette årtusinde har tombolaen og enkelte skiltesponsorater 
suverænt stået for de største overskud.

Diverse udklip fra Bowleren, 1965-1969.

1964 1974 1984 1994 2004 2014
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Udklip fra Bowleren, 1970-1971.

1964 1974 1984 1994 2004 2014
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Udsnit af tombolaens gevinster

Udklip fra Bowleren, 1972-1978.

1964 1974 1984 1994 2004 2014
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Efter indtagelse af morgenmaden, som foregik hos værterne, 
var der arrangeret en stille og rolig sammenkomst, hvor der 
var lejlighed til at tage afsked med gæsterne
I 2010 indledte Stenhuset et nyt venskabssamarbejde med 
BK Solli i Oslo, som i sin medlemskreds har et tidligere 

Venskabsklub
I slutningen af 1964 modtog klubben, via forbundet, en hen-
vendelse fra BK Flinta Varberg med ønske om oprettelse af 
et venskabssamarbejde.
Efter lidt brevveksling med BK Flinta i Varberg var ven-
skabssamarbejdet en realitet med første match i Aalborg, 
marts 1965, senere med genbesøg i Varberg.
Værterne skulle stå for indkvartering, baneleje og aftenfe-
sten.

De første år var alt indkvartering privat. Det betød, at vær-
terne i Aalborg senere var på genvisit i Varberg. Som årene 
gik med afgang og tilgang af nye medlemmer, forsvandt den 
private indkvartering lidt efter lidt, og i stedet blev indkvar-
tering på hotel mere og mere udbredt. Og netop det var vel 
også årsagen til at venskabssamarbejdet stoppede i 1978.

De første par gange BK Flinta besøgte Aalborg var ansvaret 
for aftenfesten, helt naturligt, lagt i hænderne på Agnes og 
Johanne Christensen på Stenhus Pensionatet, der trakterede 
med dejlig mad.

1964 1974 1984 1994 2004 2014

BK Flinta ankommer til Karolinelund.

Aftenfesten på Stenhus Pensionatet.

Gave fra BK Flinta

Billede fra aftenfesten på Stenhus Pensionatet.
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Stenhusmedlem, nemlig Kirsten Oredsen. 
Den første venskabskamp blev afviklet i 
Løvvang i 2010 med Stenhuset som sejr-
herre. Siden vandt Solli på hjemmebane 
i 2011, mens Stenhuset sejrede i 2012 
(Løvvang) og i 2013 (Oslo). Atter i sen-
sommeren 2014 kommer nordmændene på 
besøg i Løvvang.

1964 1974 1984 1994 2004 2014

Udklip fra Bowleren, 
1965-1969.
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Udklip fra Bowleren, 1970.
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påbegyndte AMF lukning af hallens ene side.
Samtidig blev den anden halvdel forøget med 2 baner så Ka-
rolinelund nu bestod af 12 baner. De tomme lokaler blev se-
nere udlejet til Tæppeland.

I maj 1969 var Karolinelund tildelt afvikling af det danske 
mesterskab, men trods dette lykkedes det ikke at få udsat 
nedtagning af de 8 baner, så DM 1969 måtte afvikles på de 
tilbageværende 12 baner.
 

Klubberne overtager 
bowlinghallen
Bag bowlingens indtog i Aalborg stod ægteparret Inge og 
Palle Hebo. De sagde begge farvel til gode og vellønnede 
jobs, solgte villaen i København, og flyttede, sammen med 4 
døtre, til Aalborg for at åbne Nordens største bowlingcenter.
Det var meget dyrt at drive et bowlingcenter og desværre, for 
familien Hebo, sluttede bowlingeventyret i 1967, hvor kre-
ditorerne AMF overtog driften med ansættelse af halleder.
Under et besøg i Aarhus, december 1969, blev Poul Erik Lar-
sen orienteret af hallederen i Aarhus, om at bowlinghallerne 
i Aalborg og Aarhus skulle sælges eller lukkes.

Begge haller var overtaget af kreditorerne, som for begge 
hallers vedkommende var det amerikanske firma, AMF 
Bowling, med afdeling i Gränna Sverige.
Efter hjemkomsten kontaktede Poul Erik Larsen Aalborg 
Kredsens formand Eivind Samuelsen vedrørende oplevelsen 
i Aarhus.

Der blev nedsat et udvalg, bestående af en række indflydel-
sesrige personer blandt bowlerne i Aalborg. Opgaven var at 
redde bowlingsporten i Aalborg.
Opgaven lykkedes og 16. marts 1970 blev den selvejende in-
stitution Aalborg Bowlinghals fond stiftet. På dette tidspunkt 
var der allerede indgået aftale om et banklån på kr. 260.000,-, 
aftalt pris på køb af alt bowlinginventaret til de 12 baner i 
Karolinelund og indgået aftale med Frank Bo Lind om en 5 
årig lejekontrakt, alt sammen med virkning fra 1. april 1970.
Den selvejende institutions første personale var deltidsan-
satte.
Halleder opgaven var fordelt mellem Villy Larsen, BK Split, 
Kurt Jensen og Poul Erik Larsen, begge Stenhuset. Meka-
nikeropgaven blev i starten klaret ved en deltidsansættelse, 
senere blev Søren Claes Nielsen, Cimbrer, ansat som meka-
niker på fuld tid. 

Oprindeligt var hallen udstyret med 20 baner, fordelt med 
10 baner i hver side. Men i april 1969, for at spare husleje, Palle Hebo i Se og Hør - Januar 1964.
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I perioden fra 12. januar til slutningen af februar trænede 
klubben hver torsdag i Viborg.
I slutningen af februar kunne de 8 nye baner tages i brug, 
og for at alle kunne få del i træningstimer var hallen, indtil 
indvielsen, åbnet til kl. 24.00
8. april 1976 blev Løvvang Bowling Center med 20 baner 
officielt indviet.

Bowlerne flytter nordenfjords
1. april 1974 mødte bowlerne i Karolinelund nye udfordrin-
ger. I slutningen af marts måned rettede den selvejende insti-
tution Aalborg Bowlinghals Fond henvendelse til Frank Bo 
Lind om forlængelse af lejekontrakten, men modtog medde-
lelse om, at dette ikke kunne lade sig gøre. Tæppeland havde 
ved indflytning i vestsiden stillet krav om, at de fik forret på 
øvrige lejemål, når de udløb.

Igen måtte en række indflydelsesrige bow-
lingspillere, med Eivind Samuelsen i spidsen, 
trække i arbejdstøjet for at påvirke indflydel-
sesrige personer i Aalborg Kommune med håb 
om at kunne opnå hjælp.

Der var mange projekter i spil, men efter et 
halvt års tid faldt valget på de nuværende faci-
liteter. Løvvang Bowling Center, Løvbakken 8, 
9400 Nørresundby.
Der var allerede dengang projekteret en idræts-
hal til skolen. Byrådet, med borgmester Marius 
Andersen i spidsen, besluttede at udvide idræts-
hallen med en kælderetage, som fik samme an-
tal kvadratmeter som overetagen, dengang med 
plads til 24 baner.
Det første spadestik blev taget i februar 1975

Sidste dag i Karolinelund Bowlinghal blev 11. 
januar 1976, hvor en af klubbens allerbedste 
spillere, Jørgen Tell, skulle kaste sidste kugle, 
i overværelse af en stuvende fuld bowlinghal.
Jørgen Tell lavede en perfekt strike til stor be-
gejstring for det store publikum.

12. januar startede optagning af hallens 12 ba-
ner og senere flytning til Løvvang.
Medio januar påbegyndte AMF opsætning af 
8 nye baner, som blev taget i brug i sidste del 
af februar.

Artikel fra Aalborg Stiftstidende 1976.

1964 1974 1984 1994 2004 2014
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Bowleren, 
1965 og 1966.

I bowlingens start belønnede AMF bowlerne med disse 
mærkater når de i godkendte kampe og turneringer 
præsterede at lave 6 strikes på stribe eller score en serie  
på 250.

1964 1974 1984 1994 2004 2014
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Bowleren, 1976 og 1978.
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som 19-årige til Stenhuset, fordi der her var bedre sportslige 
muligheder og perspektiver. Berit startede sin bowlingkarri-
ere i 1976, og efter et par år i Bowlingklubben Split blev også 
hun Stenhuspige. Berit var, sammen med Helle B. Christen-
sen, ungdomsspiller i de første store sæsoner i dameafdelin-
gen, men blev en del af dameholdet i begyndelsen af 80’erne.  

I 1976 rykkede Stenhuset op i den bedste damerække, og al-
lerede i første sæson (1976/77) blev det til bronzemedaljer. 
Herefter fulgte sæsonen 1977/78, hvor det første danske me-
sterskab kom i hus. Det første guldhold, der havde Karner 
Nielsen som holdleder, bestod af såvel unge som mere ruti-
nerede kræfter. Marian, Lone og Jonna var blandt ”de unge 
kræfter”, mens Tove Madsen var blandt de mere rutinerede. 
Jette Johannesen var reserve det meste af året og fik ikke 
meget spilletid. Men netop Tove Madsen huskes for et af 
sæsonens helt store højdepunkter, nemlig da hun under en 
kamp mod SISU i Rødovre tabte kuglen bagud midt under 
tilløbet. Stenhuset var bagud i kampen, og resultatet var vist 
nok ikke prangende indtil da, men Toves stunt og de mange 
smil, som det medførte, var med til at sætte en god energi i 
gang i Stenhuset.

Når strikkeklubben (Marian, Lone, Berit, Helle og Jonna) 
bliver bedt om at tænke tilbage på sæsonen 1977/78, hvor de 
første guldmedaljer kom i hus, udtrykker de klart, at det ikke 
lå i kortene, at Stenhuset skulle vinde guld. Det var der ikke 
mange, der forventede. Men det blev en sæson, hvor det gik 
Stenhusets vej, og det bragte mange smil og sjove historier 
frem, da snakken faldt på de gamle dage. Her kommer et par 
eksempler:

• Stenhusets arvemodstander i disse år var fra Viborg. Pi-
gerne husker, at Stenhusets hold var meget vellidt i stort set 
samtlige bowlinghaller, og at tilskuerne ofte holdt med Sten-
husets ”underdogs” frem for Viborg. Det var dog ikke fordi 

Stenhusets damer  
– danske mestre 11 gange
Hvis der er én ting, som Stenhuset mere end noget andet er 
kendt for, så må det være de legendariske 11 danske mester-
skaber, som klubbens damehold hjemførte i perioden 1978-
1998. At gengive hele den fantastiske historie i alle detaljer 
er på det nærmeste en umulig opgave, men i dette kapitel 
får du nogle brudstykker fra de mange solstrålehistorier, som 
ligger bag de mange fantastiske resultater, som Stenhusets 
damehold har opnået.

Det første hold samles  
– og guldet kommer for første gang i hus
En mørk efterårsaften i november 2013 var jubilæumsskrift-
udvalgets udsendte medarbejder taget en tur til Strubjerg i 
Nørresundby, hvor den såkaldte ”strikkeklub” skulle samles. 
Betegnelsen strikkeklub er muligvis en smule misvisende, 
for det synes i højere grad end strikkeopskrifter og tabte ma-
sker at være god rødvin og lyse rejseminder, der er på dags-
ordnen. 
Men lad os holde fast i ordet ”strikkeklub”, som betegner det 
fællesskab, som stadig den dag i dag findes mellem de spil-
lere, der udgjorde grundstammen på Stenhusets første guld-
hold i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne. 
Én gang om måneden mødes ”strikkeklubben” privat og 
de har derudover flere gange rejst på ferie sammen, senest 
i 2013, hvor turen gik til Rhodos. Og nå ja, så hænder det 
også, at tankerne og snakken falder på de gode gamle dage, 
dengang der kæmpedes om medaljer til Stenhuset.

Hvis vi kigger på det første guldhold, så har flere af spillerne 
faktisk kendt hinanden siden skoletiden. Således gik Marian, 
Jette og Lone i klasse sammen i folkeskoletiden på Sønder-
broskolen. Men det var ikke skolebøgerne, der tog al op-
mærksomheden. Allerede i teenageårene begyndte bowling 
at fylde meget, og som 1970’erne skred frem begyndte kon-
turerne af et guldhold at tegne sig i Stenhuset. Jonna var den 
første af de ”unge” (indmeldt i 1973). Marian, Jette og Lone 
spillede oprindeligt i Chock (nuværende BKC), men skiftede 
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”Vi husker Stenhuset som én stor familie – der var ikke 
nogen, der tænkte over aldersforskelle. Alle blev taget 
godt imod.” 
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med den største glæde, er fraværet af konflikter. Som de ud-
trykker det: ”Vi tværedes aldrig”. Med hensyn til trænings-
indsatsen, så trænede langt de fleste spillere på holdet (i slut-
ningen af 1970’erne, begyndelsen af 1980’erne) én, måske to 
gange om ugen. Med til træning havde man typisk sine to 
kugler: En strike- og en sparekugle. For mange bowlere i dag 
kan to kugler i alt næppe gøre det….

Det sportslige
De fleste tænker nok, at der i 1980’erne skulle lidt mindre til, 
før man ville betegne en serie som ”god”. Men det betyder 
ikke, at man lod sig nøje med et snit på 175. Jonna husker, at 
hendes snit i 1988 var 186 – og med et sådant snit kunne man 
godt ligge i top 10 på datidens snitlister. Der er dog stadig 
enighed i strikkeklubben om, at ”en god serie” var 200 og 
derover – og med mindre man spørger den absolutte elite, så 
er dette vel stadig tilfældet den dag i dag. 

Stenhusets første snittællende 300-serie blev præsteret i 1982 
af Lone Klitgaard – i øvrigt i Helles debutkamp på Stenhu-
sets damehold. Det viser, at ”den perfekte serie” også den-
gang var opnåelig, selv uden blokbaner og klæbekugler. Det 
er i øvrigt værd at bemærke sig, at der i Stenhusets 50-årige 
historie blot er præsteret i alt 10 snittællende 300-serier, og at 
de første fem blev opnået af damespillere.

Selve spilleformatet i holdturneringen var anderledes i 
1980’erne, men har skiftet meget over årene. I sæsonen 
1977/78, hvor Stenhuset vandt guld, spillede man europæisk 
format med 2 spillere pr. bane. En kamp strakte sig således 
over 6 baner. Stenhusets spillere spillede på de første tre ba-
ner og modstanderen på de sidste tre. Der blev ikke spillet 
om point i de forskellige serier, men udelukkende om det 
samlede keglefald. Det vindende hold fik herefter 2 point. 
Omkring 1990 indførtes de såkaldte ligarunder, hvor alle 
spillere og hold samledes en weekend i samme hal.
Igennem stort set hele årtiet (1980’erne) var det næsten fast 
kutyme, at Stenhuset havde 2-4 damespillere på landsholdet. 
Et kig på navnelisten over landsholdsspillere gennem tiderne 
vil afsløre ganske mange Stenhus-navne.

det gik stille for sig, når Stenhuset spillede; der var masser af 
råb og sang.
• Stenhusets piger havde i de første år Per Lyngøe som 
chauffør. Det fortælles, at Per i de første år ikke var den store 
bowlingentusiast, og når holdet skulle spille i København 
blev spillerne ofte sat af ved bowlinghallen; så kunne Per 
køre sig en tur, mens de spillede. Dette varede dog ikke ved. 
Gradvist blev Per en mere og mere integreret del af holdet.

• Den sidste kamp i sæsonen 1977/78 var på udebane, og ef-
ter at sejren og guldet var en realitet blev holdet transporteret 
hjem til Aalborg med toget. På banegården i Aalborg ventede 
en stor skare Stenhus’ere med masser af flag.

Dameholdet dengang i 1980’erne
Der er ingen tvivl om, at det at spille bowling i 1980’erne 
ikke var helt det samme som at spille bowling i 2014. Mange 
vil som det første nævne, at de tekniske aspekter af spillet 
er langt større i nutiden (kugleoverflader, olieprofiler o.s.v.). 
Men blandt spillerne fra guldholdene i 70’erne og 80’erne er 
der særligt én observation, der træder tydeligt frem: ”Det var 
ikke så alvorligt dengang!” At bowling i 2014 ligefrem skulle 
være alvorligt er måske overdrevet, men der er nok alligevel 
et gran af sandhed i det. 

Elitebowling i dag handler meget om resultater, økonomi, 
medaljer, præmiepenge og Team Danmark midler. Alt det 
var der, ifølge ”strikkeklubben”, langt mindre fokus på tidli-
gere. At bowling blev mere ”alvorligt” var noget, der opstod 
i 1990’erne, og det er i nogen grad en udvikling, som kan 
genfindes i en lang række andre sportsgrene. 

I 1980’erne var fokus i langt højere grad på det sociale. Som 
et medlem i strikkeklubben udtrykker det: ”Bowling var en 
RIGTIG holdsport den gang. De individuelle resultater var 
ikke noget, der fyldte i bevidstheden – heller ikke da Jette 
var på internationalt topniveau og flere andre var landsholds-
aktuelle”. En anden fremhæver: ”Et udtryk for alvoren var 
dengang øl ved bowlingturneringerne blev udskiftet med en 
citronvand”.
Noget af det, som medlemmerne i ”strikkeklubben” mindes 
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”Der var lidt venskabelig 
”hånen” mellem damerne og 
herrerne – man kunne godt 
spille om noget til træning.”

”Når man i dag møder man folk 
fra dengang og taler om ”de 
gamle dage”, så er det som om 
det var i går!”

Bowleren, maj 1979.
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Erindring fra 1980’erne: 
”HØJDEPUNKTET var turene 
til DM – især hvis man ikke gik 
videre. Så gik der Jägermeister 
i den. Det var kun ens egen 
begravelse, der var gyldig grund 
til udeblivelse fra DM.” 

Bowleren, 1981 og 1982.
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holdet mindes også, hvordan man efter træningen kunne sive 
over på ”Inn Club”. 
Da træningen flyttede fra Karolinelund til Løvvang var det 
cafeteriaet på 1. sal, der blev det naturlige samlingssted. 
”Tante Tove” var i årtier på det nærmeste en institution i 
bowlingverdenen i Aalborg.

Generationsskifte i Stenhuset
I slutningen af 1980’erne pressede en yngre generation af 
bowlere sig på fra Stenhusets ungdomsafdeling. Malene Møl-
ler Nielsen (nu Christoffersen) rykkede op i 1989, og dermed 
var generationsskiftet i gang. Holdets etablerede spillere stod 
gradvist af i perioden 1989-92, og den væsentligste årsag er 
naturligvis familiestiftelse.  Andre årsager var, at det kunne 
være svært at få den daglige tidsplan til at gå op, idet flere af 
pigerne havde mænd, som også bowlede, og for andre var det 
svært at forene bowlingsporten med f.eks. butiksarbejdstider. 
Der blev efterhånden tale om en kædereaktion, da mange af 
spillerne følte sig bundet til hinanden og måske ikke længere 
havde de samme sociale behov som tidligere. 
En del af ”guldholdet” fra 80’erne fortsatte dog med at trille 
kuglerne i 1990’erne, idet de stillede op i halturneringen i 
Løvvang Bowling Center under klubnavnet ”Fjæsingerne”.

Da mesterskaberne begyndte at komme på stribe
I perioden 1978-89 vandt Stenhuset det danske mesterskab 
ikke færre end otte gange. Det var derfor nærliggende at 
spørge ”strikkeklubben” om man i denne situation begyndte 
at føle sig uovervindelig. Dertil lyder det ærlige svar: ”Nej, 
vi hyggede os”. Deri ligger historien om det gode kamme-
ratskab, som ikke kun var internt i Stenhuset, men som også 
fandtes på tværs af klubberne. 
Der er ingen tvivl om, at Stenhuset fik status af et tophold, 
som de andre klubber gerne ville slå. Der var dog også andre 
klubber, som det af andre årsager fortsat var attraktivt at slå. 

Det sociale sammenhold
Det sociale sammenhold, som fremhæves i forrige afsnit, 
gjaldt ikke kun i kampsituationerne, men også til træning. 
Efter træning var det helt normalt, at stort set alle klubbens 
medlemmer ”blev hængene” til en øl, et slag terninger eller 
en masse hyggesnak. I tiden i Karolinelund hang man efter 
træning, som dengang varede 1½ time, ud på ”bane 13”, hvor 
der var rigeligt med våde varer. De mest rutinerede på dame-

De Danske Mestre 1978. Forrest fra v.: Jette Johannesen, 
Marian Jensen og Jette Hansen. Bagerst fra v.: Jonna 
Gundersen, Tove Madsen, Lone Klitgaard og Henny Larsen.

De Danske Mestre 1986. Forrest fra venstre: Mie 
Krogshave, Jette Hansen og Helle B. Christensen. Bagerst 
fra venstre: Marian Jensen, Jonna Gundersen, Grethe T. 
Madsen, Holdleder Karner Nielsen og Ketty Jeppesen.

1964 1974 1984 1994 2004 2014



22 1964 1974 1984

Bowleren, juni 1983.
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Den anden storhedstid
I perioden 1995-1998 blomstrede et nyt damehold i Stenhu-
set, og hele tre gange i denne periode lykkedes det at vinde 
det danske mesterskab for 6-mandshold. Dette guldhold blev 
grundlagt allerede i begyndelsen af 1990’erne. I en kort pe-
riode gik holdet under kælenavnet ”Team Whitney”. Et kas-
settebånd med Whitney Houstons sange blev spillet højt i 
bussen under turene til udekampe, og hele holdet skrålede 
med – endnu højere end båndoptageren. På den måde var 
kælenavnet vel meget naturligt. En af holdets stamspillere 
fra 1993 husker:  ”Hvis vi var midt i en af favoritsangene 
når vi nåede frem, måtte den stakkels chauffør (Carsten) tage 
en ekstra omgang på parkeringspladsen, så vi kunne slutte 
sangen ordentlig af!”

En af holdets stamspillere, Janni Hjelm (nu: Guldbæk) hu-
sker om sin egen debut på 90’ernes guldhold: - ”Den gang 
debuterede man som reserve, d.v.s. man startede ude som de-
butant. Min egen debut på 1. holdet var på hjemmebane, kun 
to år efter, at jeg første gang havde rørt en bowlingkugle. Jeg 

var så nervøs, da jeg blev skiftet ind i 2. serie, at jeg tabte 
kuglen i bagsvinget – det blev jeg ikke mindre nervøs af, 
skal dertil siges!” Om Janni havde studeret Tove Madsens 
lignende manøvre et årti forinden vides ikke.

Poul Erik Larsen havde i en periode tjansen som holdleder 
for de unge piger, og han havde nok at gøre med at holde styr 
på dem og opdrage dem som hold. Flere af spillerne husker 
især Poul Erik for sætningen: ”Én chance er ingen chance”. 
1990’erne var tiden, hvor det blev normalt at have mange for-
skellige bowlingkugler, og Poul Erik Larsens citat blev sagt 
i forbindelse med kugleskift: Man skal huske at give kuglen 
en chance, inden man igen skifter til en anden.

Det sociale – igen igen
Også 1990’erne huskes i meget høj grad for det sociale sam-
menhold i Stenhuset. Det huskes bl.a., at én af holdets spille-
re (Henny) købte små gaver til hver kamp. Efter kampen var 
der afstemning om, hvem der skulle være ”kampens spiller” 
og modtage gaven.

Nogle gange kom det sociale aspekt på ufrivillig vis i fokus; 
som efter en kamp i Århus, hvor der var så sneglat, at bussen 
ikke kunne trække op ad Lisbjerg bakke. Alle damespillerne 
måtte ud og skubbe. Men det er nok især københavnerture-
ne, der huskes. Før broen over Storebælt blev bygget, mødtes 
de aalborgensiske herre- og damehold ofte på færgen mod 
Sjællands Odde med rundstykker, kaffe og pålæg. Ofte blev 
spillerne underholdt af morgentrætte unge piger der, når fær-
gen lagde fra land, forsvandt bag en åben beautybox, og når 
færgen lagde til dukkede de frem igen med fuld krigsmaling 
og lakblankt opsat hår, klar til dansekonkurrencer på Sjæl-
land.

Til slut et lille essay, hvor én af 90’er holdenes mest markante 
spillere sammenfatter, hvad det for hende betød at spille i 
Stenhuset:
”Min opfattelse af damernes 1. hold i den tid jeg har spillet 
er, at det altid har været et meget homogent hold. Der har 
ikke været plads til individualister, der sætter sig selv først. 
På ”vores” hold hjælper man og kæmper for hinanden. ”Hvad 

De Danske Mestre 1997. Forrest fra venstre: Charlotte N. 
Jensen, Anja Ernst og Janni Hjelm. Bagerst fra venstre: 
Anette Møller Nielsen, Malene Møller Nielsen, Berit Holst 
Rasmussen og Lotte Houbo Pedersen.
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avancerede Stenhuset til sølvmedaljer, kun overgået af de su-
veræne guldvindere fra BK Viborg. Herefter lå det klart i 
kortene, at Stenhuset skulle spille med om guldmedaljerne i 
2012/13. Og det var simpelthen så tæt på, at vi dette år havde 
vundet vores 12. danske mesterskab. Stenhuset lå i front stort 
set hele sæsonen, men en enkelt katastroferunde i Kolding, 
hvor vi kun vandt én kamp, blev fatal. I sidste rundes sidste 
kamp kunne Stenhuset stadig snuppe guldet, men en sejr i 
vores egen kamp ville kun række, hvis Stars and Strikes fra 
Horsens samtidig kunne besejre ST. Sådan gik det desværre 
ikke, og derfor fik Stenhuset sølv, men manglede kun to sølle 
point for at vinde guld.

Efter sæsonen 2013/14 forlod et par spillere Stenhuset, mens 
nye kræfter kom til, dels udefra og dels fra ungdomsafde-
lingen. I 2014 befinder dameholdet sig således i en opbyg-
ningsfase, og fokus ligger i skrivende stund på at undgå 
nedrykning i sommeren 2014. Stenhusets unge hold synes 
meget homogent og klar til at møde fremtidens udfordringer. 
Vi håber det bedste og krydser fingre for, at det en dag vil 
lykkes at gentage fortidens triumfer og vinde vort 12. danske 
mesterskab. ”There’s nothing wrong with pursuing a dream”
.

er til holdets bedste?” kommer før ”hvad er bedst for mig!” 
Det betyder ikke, at man skal juble over en måske tvivlsom 
udskiftning, men når man har sundet sig (og det helst hurtigt 
;-) ) så er man tilbage i kampen og noterer ”dem og os”, mis-
ser, mandehuller, råber med, bakker op hvis nogen har ned-
tur og hjælper med banelæsning, kuglevalg osv osv. Der er 
syv mand på et hold – også selvom det er et damehold. 
Det kunne måske lyde som om janteloven trykker hårdt på 
holdet, men sådan er det slet ikke!! Individualister er faktisk 
gode på et hold, også hos Stenhusets damer; de tager ansvar 
for sig selv og husker, at det slag de er på vej ud til, er det 
eneste vigtige lige nu. De individualister har Stenhuset fo-
stret mange af. Se bare på den lange liste af landsholdsspil-
lere, der hører til i Stenhuset.
Erfaringen har bare vist at de Stenhus-spillere, der ikke viser 
at de er en del af et hold og en klub, ikke føler sig hjemme 
her. Kald det bare en strikkeklub, men jeg tror på, at det er 
sådan vi er blevet danske mestre 11 gange.”

En ny storhedstid? (2008 - ??)
I det nye årtusind er en ny generation af talentfulde ung-
domsspillere ”vokset op” i Stenhusets ungdomsafdeling. I 
årene efter år 2000 var Five o’Clock det førende damehold i 
Aalborg, og Stenhuset havde svært ved at holde på sine unge 
spillere. På en temadag i 2008 blev der imidlertid sat nogle 
meget klare målsætninger, som bestyrelsen også satte mid-
ler bag. Spillere, trænere og ledere var sammen med til at 
formulere en målsætning om oprykning til dameligaen i år 
2010 (efter at Stenhuset i 2006 rykkede ned i 1. division). 
Målet lykkedes. Spillere som Sascha Wedel og Charlotte 
Bach Madsen valgte at blive i klubben, da de rykkede op 
som seniorer i 2008. I de første år var 1. divisionsholdet en 
skøn blanding af unge og rutinerede kræfter. Senere kom fle-
re ungdomsspillere op og overtog pladserne på førsteholdet. 
I 2011 var Ketty Jeppesen med sine 66 år således den eneste 
spiller i dametruppen, der var over 20 år gammel.

I den første sæson i dameligaen (2010/11) blev det til bron-
zemedaljer. I slutspillet lagde Stenhuset fra land som lyn og 
torden, men da det blev alvor viste Trekanten (guld) og BK 
Viborg (sølv) sig stærkere end Stenhuset. I sæsonen 2011/12 

Bagerst fra venstre: Janni Guldbæk, Rikke Nørgaard 
Johansen, Randi B. Christensen og Karina Sofia Grove 
Kristensen. Forrest fra venstre: Anne Hjorth Knudsen, 
Maria Bak Jensen og Charlotte Bach Madsen.
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havde en hjemmebane, hvor de ikke afgav mange points. 
Forklaring følger. 
Hen mod slutningen af sæsonen lykkedes det Stenhusets her-
rer at hive flere 8-0 sejre i hus og vi kom tættere og tættere på 
Sirius. Det hele skulle afgøres i sidste runde, hvor vi skulle 
til Århus og møde Puds. Med til mødet havde Stenhuset en 

gigantisk portion selvtillid (men desværre også 
underskud af rutine, skulle det vise sig). 

Sirius skulle hjemme møde Falcon, og samlet 
skulle vi have 2 points mere end Sirius. 

Vi spillede meget nervøst i første serie - og 
tabte. Det samme gjorde Sirius, så der var håb 
endnu. Vi vandt de sidste 3 serier, men det 
gjorde Sirius også, og en af mange muligheder 
for oprykning til den bedste række glippede.
Skuffelsen var stor, og der var meget stille i 
bussen på vej hjem. Det hjalp dog lidt, da vi 
nåede til Løvvangen, hvor en mindre fest med 
øvrige Aalborghold var i gang. 
Men tilbage til de mange hjemmebane-points 

Herrernes hårde kamp i 
Divisionen
1987 blev et forfærdeligt år for herrebowlingen i Aalborg. I 
hvert fald for de tre hold, der lå i landets bedste række - Cim-
brer, Five o’Clock og Stenhuset. Den bedste række skulle re-
duceres med 2 hold, så der var ekstraordinær nedrykning, og 
her sluttede de tre Aalborg-hold på de tre nederste pladser 
- bye, bye Aalborg.

Cimbrer og Five o’Clock vendte forholdsvis hurtig tilbage til 
den bedste række. Det gjorde Stenhuset li’ som ikke. Til gen-
gæld er klubben i dag den eneste af de tre klubber, der fortsat 
har hold i divisionerne (hvis man ser bort fra Aalborg Bow-
ling Team, der jo er et resultat af en fusion med Cimbrer).
Dengang i 1987 var det ekstra ærgerligt for Stenhuset. På det 
tidspunkt havde vi nemlig nogle rigtig gode ungdomsspillere 
på vej op i seniorafdelingen - Henrik ”Jerner” Nielsen, An-
ders N. Jensen og Morten Christoffersen, og sammen med en 
stamme på holdet syntes det muligt igen at få sig etableret i 
1. division. 

I sæsonen 1990/ 1991 skulle det være. Det blev gennem hele 
sæsonen et tæt parløb med Sirius fra Odense, der desværre 

Bowleren, maj 1969.

Bowleren, maj 1974.
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de, at Bates fik frataget spillerens keglefald. Forud for dette 
var resultatet 4-4, men pga. mistede kegler, endte resultatet 
på 8-0 til Trekanten, som derved fik point nok til at rykke 
forbi Stenhuset.

Episoden medførte at overskriften på forsiden af Bowlingnyt 
fra KBU bar følgende overskrift
Aprilsnar eller jysk humor?
Det betød at Aalborg Kredsen kom med forslag til behand-
ling på forbundets repræsentantskabsmøde med motivation, 
at det ikke kunne passe, at et stykke tekstil kunne få konse-
kvens for 3. part. 

Kampen blev kommenteret af daværende holdleder Bent Bai 
i Runestenen. (Side 27).

Det nye årtusinde
Siden årtusindskiftet har Stenhuset flere gange stået med 
sølvmedaljer om halsen. Denne situation har ført til det li-
det flatterende tilnavn ”de evige toere”. Det har desværre 
også medført, at flere spillere, som er opfostret i Stenhusets 
ungdomsafdeling, har valgt at søge andre græsgange for at 
komme til at prøve kræfter med bowlingligaen, som er titlen 
på landets bedste række i 2014.

I 2012/13 havde Stenhuset en rigtig Tycho Brahe sæson. Her-
reholdet kom ind i en ond stime, hvor den ene kamp efter 
den anden blev tabt med mindst mulige marginaler. En hjem-
mekamp mod ST Viborg blev eksempelvis tabt 2-8 fordi vi 
tabte en serie med 3 kegler og det samlede keglefald med én 
kegle. Adskillige gange kom vi op mod hold, der præsterede 
sæsonens bedste kamp mod os. I sidste spillerunde havde vi 
mulighed for at redde livet, men det mislykkedes i kraft af et 
nederlag mod Smut i Odense. Dermed rykkede Stenhuset for 
første gang siden 1987 ned fra 1. division – troede vi!
På DBwFs repræsentantskabsmøde i 2013 skete der imidler-
tid ret omfattende ændringer af spilleformatet i Danmarks-
turneringen. De velkendte ligarunder, hvor alle holdene 
mødte hinanden i samme hal i løbet af en weekend, blev af-
skaffet til fordel for ude-/hjemmekampe. Det fik BK Skive, 
hvis’ hold bestod af spillere fra stort set hele kongeriget, til 

til Sirius. Banerne i Odense blev fulgt tæt af daværende TEK 
- Teknisk komite, da kontroller viste, at banerne ikke levede 
op til de krævede standarder. Odense fik en henstilling, hvil-
ket ikke hjalp, og så skred TEK til en historisk beslutning. 
De underkendte banerne til divisionsspil, og de flyttede kam-
pe fra den bedste række væk fra Odense. 
Det gjaldt på underlig vis dog ikke 2. division, og Sirius fik 
lov at spille deres kampe færdig i Odense. 
Situationen blev naturligvis fulgt i Stenhuset, men ikke 
brugt som en undskyldning. Og så var det jo i øvrigt ikke 
Sirius skyld, at tingene var, som de var. 

Stenhusets herrer har lige siden ligget i den næstbedste ræk-
ke, og det er blevet til et utal af sølvmedaljer. 

1994:
Var året, hvor vi mere end nogensinde før følte os snydt for 
oprykningen. Vi ville være rykket op, hvis ikke en anden 
klubs fadæse havde spændt ben for os i ordets bogstaveligste 
forstand. En spiller fra Bates havde under en kamp mod Tre-
kanten båret en ikke godkendt spillerbluse, hvilket bevirke-

Forrest fra venstre: Jan Holmgren, Nils Rosa og Anders 
Nørgaard Jensen. Bagerst fra venstre: Holdleder 
Karla Havn Eriksen, Morten Christoffersen, Knud Erik 
Christensen, Per Lauesgaard og Henrik Nielsen
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slagkraftigt hold med både unge og rutinerede kræfter. Det 
skal blive meget spændende at følge herreholdet i de kom-
mende år. 

at trække deres hold fra bowlingligaen. Da samtidig Expello 
fra Skanderborg måtte lukke og slukke og trække deres hold 
i 1. division, blev Stenhuset reddet på målstregen, da vi blev 
tilbudt at beholde vores plads i 1. division.

I jubilæumsåret 2014 er der masser af grund til optimisme i 
Stenhusets herreafdeling. Unge talenter fra ungdomsafdelin-
gen er blevet hængende i klubben, således at vi nu atter har et 

Bagerst fra venstre, Peter Mølgaard, Torben Lindstrøm, 
Marc Bøje Ofverlind og Rune Andreas Christensen
Forrest fra venstre, Jeremy Andreas Christensen, Per 
Høberg og Erik Kalmar Møller Jensen.Runestenen, 1991

2009. Bagerst fra venstre Henning H. Andersen, Jan 
Petersen, Lars Høberg, Kimmy Porskrog. Forrest fra venstre 
Henrik Klujeff, Torben Lindstrøm og Peter Mølgaard.
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Et væsentligt værdimål er, at vi i Stenhuset ”arbejder efter 
den klassiske foreningstanke, bl.a. ved at engagere spillere 
og forældre i klubbens liv”. I 2014 kan man i en række sam-
menhænge høre den klassiske foreningstanke omtalt som 
gammeldags, men i Stenhuset (såvel som mange andre aktive 
idrætsforeninger) er foreningstanken ikke blot historieskabt, 
men også historieskabende – forstået på den måde, at for-
eningstanken indirekte er med til at forme vores hverdag. I 
Stenhuset er det ”normen” at man som forælder engagerer 
sig i klubben; man deltager som holdleder, som chauffør, 
som leder på en tur eller sågar som træner. Ungdomsafdelin-
gens succes hviler i høj grad på det brede engagement og det 
fælles ansvar. Det er dejligt at konstatere, at selv ikke tidens 
tand har kunnet underminere Stenhusets målsætninger.

Ordentligheden
Ordentlighed er i et tidligere kapitel blevet beskrevet som 
et begreb, der på mange måder kendetegner Stenhuset. Det 
kan godt lyde tørt og kedeligt, næsten ’Emma Gad’sk’. Men 
i Stenhuset mener vi faktisk ordentligheden på en meget po-
sitiv måde. Mange tidligere ungdomsspillere i Stenhuset vil 
sikkert i høj grad associere ordentligheden med klubbens må-
ske allerstørste ildsjæl på ungdomsfronten gennem tiderne, 
nemlig Else Katrine Larsen – eller ”Mor Else” som mange 
ungdomsspillere yndede at kalde hende. Gennem 1980’erne, 
1990’erne og frem til sin pludselige død i januar 2009 kæ-
rede Else sig om Stenhusets ungdomsspillere og kaldte dem 
ofte for ”sine børn”. Den ”ordentlighed”, som Else stod for, 
harmonerede med Stenhusets værdier og lever videre i Sten-
huset den dag i dag. Der blev lagt vægt på alt fra at man 
’opfører sig ordentligt’ og repræsenterer den hvide trøje på 
en værdig måde til at man taler pænt til sine klubkammerater 

Ungdomsafdelingen – 
Stenhusets hjerteblod
Stenhusets ungdomsafdeling blev startet i 1971 og var så-
ledes ikke en del af klubbens virke lige fra begyndelsen af 
1964. Alligevel kan man roligt påstå, at ungdomsafdelingen 
er hjerteblod i Stenhuset. Gennem 43 år har den været båret af 
ildsjæle, ligesom den har været meget nært forbundet med de 
traditioner og værdier, som kendetegner Stenhuset. Når man 
kigger rundt i bowlinglandskabet, dels i Aalborg og dels på 
landsplan, så fremgår det tydeligt, at ungdomsarbejde ikke er 
en selvfølgelighed. De fleste er enige om, at ungdomsarbejde 
er et væsentligt fundament for bowlingsportens fremtid, men 
Stenhuset er faktisk et glimrende eksempel på, at dette ikke 
er det eneste formål med at drive ungdomsafdeling.

De første år
I forbindelse med bowlernes overtagelse af baner og maski-
ner i Karolinelund og dermed også ansvaret for hallens drift, 
blev klubberne opfordret til at medvirke til at skabe aktivitet 
i hallen. Her blev ungdomsarbejdet en meget væsentlig del, 
og i 1976 var der hele 6 klubber med ungdomsafdelinger.
Stenhuset var helt naturligt en del af dette arbejde, og er 
fortsat en meget aktiv deltager på ungdomsfronten. Mange 
af klubbens medlemmer har gennem årene bidraget til klub-
bens succes på ungdomsfronten.

Værdierne
I målsætningen for Stenhusets ungdomsafdeling, som alle-
rede har været gældende i årtier, står det dels formuleret, at 
vi gerne vil skabe gode spillere og opnå gode resultater i tur-
neringer og stævner. Sådanne formuleringer kan man kalde 
resultatmål. Men mindst ligeså vigtige er de mere værdiba-
serede målformuleringer, som i høj grad har været med til at 
støbe dagligdagen i ungdomsafdelingen gennem mange år. 

At blive en god bowler kræver 10% udstyr, 10% talent og 
80% hårdt arbejde.

Bent Bai Andersen, tidl. ungdomsleder i Stenhuset

1964 1974 1984 1994 2004 2014

Kurt Jensen Else Larsen Bent Bai Per Høberg
Frontfigurerne gennem 40 år i Stenhusets ungdomsafdeling.
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Glæde er formentlig den væsentligste forklaring. Ungdoms-
spillernes spontane og (heldigvis ofte) vedvarende glæde ved 
spillet er en inspirationskilde og motivationsfaktor for alle, 
der har arbejdet med ungdomsbowling.

Tradition er en anden forklaring. I mange familier med til-
knytning til Stenhuset er bowling blevet en tradition, som er 
en del af hverdagen. Rigtig mange ”bowlerbørn” er gennem 
tiderne med den største selvfølgelighed startet i Stenhuset.

Fødekæden kommer vi heller ikke udenom. Stenhusets ung-
domsafdeling er meget væsentlig i forhold til at bringe bow-
lingtraditionerne i Aalborg og omegn videre til de unge ge-
nerationer. Når vi i 2014 kigger på medlemmerne i klubbens 
seniorafdeling, så har hele 17 medlemmer baggrund i ung-
domsafdelingen. Derudover kan man finde mange bowlere i 
øvrige bowlingklubber i Aalborg og andre steder i Danmark, 
som ligeledes er ”opfostret” i Stenhusets ungdomsafdeling.

Elite og bredde
Elite og bredde har altid, og vil altid, gå hånd i hånd i Sten-
huset. Mange spillere med store ambitioner om landshold og 
guldmedaljer har i Stenhuset fundet en god base for deres 

og ser pæn ud i tøjet, når man spiller bowlingkamp. Mange 
bowlere vil nok nikke til, at de faktisk har fået en del af deres 
opdragelse i Stenhuset.
Turene
Uanset om man er ungdomsspiller i Stenhuset i 2014 eller om 
man tænker tilbage på sine ungdomsår i 1980’erne, så er der 
noget, som alle ungdomsspillere i Stenhuset altid har skattet 
meget højt: Turene. ’Stenhuset på tur’ er et udtryk, som hos 
langt de fleste kalder smil og mange gode minder sammen. 
Når tankerne falder på bowlingturene til Odense, Køben-
havn o.s.v. husker man som bowler ofte ikke, hvordan det gik 
på bowlingbanerne – ofte husker man i stedet de mange nye 
venskaber, de hyggelige busture, nætterne i soveposen, kort-
spillene, den første bowlingkæreste og (sikkert) også mange 
hårde mandage efter bowlingturene. 

Stenhuset har altid prioriteret disse ture meget højt, bl.a. ved 
at arrangere fælles transport, medsende engagerede ledere 
og støtte spillernes stævnedeltagelse økonomisk. 

Flere gange er turene også gået udenfor landets grænser. 
Stenhusets ungdomsleder i 1990’erne, Bent Bai Andersen, 
startede f.eks. en tradition med tur til påskestævnet i den ty-
ske by Wilhelmshaven – en tradition som 15 årgange i Sten-
huset fik stor glæde af, inden stævnet desværre måtte lukke i 
2010 pga for ringe tilslutning.

Den dybere mening
Stenhusets ungdomsafdeling har i årtier været en fast del af 
det ugentlige aktivitetsprogram i Løvvang Bowling Center, 
både med træning, ekstratræning, mesterskaber, turneringer 
og kampe. Når man skal finde den dybere mening med, hvor-
for generationer af bestyrelser, ungdomsledere, trænere og 
ledere har tilskrevet ungdomsarbejdet stor værdi, så kan man 
blandt de mange mulige årsager helt sikkert identificere tre: 
Glæde, tradition og fødekæde.

Min torsdag eftermiddag har altid og vil altid tilhøre 
Stenhuset

Else K. Larsen, tidl. ungdomsleder i Stenhuset

1964 1974 1984 1994 2004 2014

Stenhusets puslingespillere 1992.
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sportslige udvikling. Tilsvarende har mange medlemmer 
med bowling som ”hyggehobby” i Stenhuset fundet en klub, 
hvor både hobby og venskaber kan dyrkes. Det er et ufravi-
geligt princip i ungdomsafdelingen, at lederne altid holder 
spillernes tarv for øje, og ikke har personlige ambitioner og 
motiver som første prioritet. 

Hvad husker du om Stenhusets ungdomsafdeling,  
når du tænker tilbage på dine ungdomsår?

Stenhusets guldhold i DBwF’s landsynglingeturnering 10/11.

Medaljevinderne fra Stenhusets ungdomsafd. ved JM i 2014. 

”Jeg husker et fantastisk sammenhold, og jeg 

sætter pris på, at jeg dér fik venner for livet” 

(Mette Wozny, tidl. Kristiansen, født 1981).

”Jeg vil altid huske det gode kammeratskab 
og sammenholdet” 

(Louise Amtoft Offersen, tidl. Kristensen, 
født 1982).

”I Stenhuset fik jeg mange fantastiske ture 

med gode kammerater. Klubben har plads til 

alle. Én gang Stenhuset - altid Stenhuset” 

(Malene Møller Christoffersen, tidl. Nielsen, 
født 1971).

”Jeg husker sammenhold og gode oplevelser 

rundt omkring i Danmark dengang 
hvor der kun var otte bowlinghaller” 

(Torben Lindstrøm, født 1972).

”Jeg husker primært godt sammenhold og gode venner. Jeg husker især de super gode ture til Wilhelmshaven, Berlin og Holland – fantastiske minder” 
(Charlotte Bach Madsen, født 1990).

Et medaljevindende ungdomshold i 2000-tallet.

1964 1974 1984 1994 2004 2014
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Lørdag morgen kl. 10 var truppen klar til at spille 8 serier i 
Halmstad Open, på et for alle spillere ganske nyt underlag, 
nemlig laminatbaner.
Efter afvikling af de 8 serier og lidt at spise, gik turen mod 
Malmø, hvor de næste 8 serier skulle spilles kl 16.00. Om-
kring kl. 20 lørdag aften gik turen mod København, hvor vi 
overnattede på hotel for at være udhvilet til turens næste 8 
serier, som blev spillet i World Cup Hallen søndag kl. 11.00.
Søndag eftermiddag gik turen hjemad, via Sjællands Odde, 
med ankomst en times tid før hallen lukkede.

Rygter fortæller, at der blandt deltagerne blev fremsat forslag 
om at afslutte weekenden med lidt bowling på hjemmebane.

Danske mesterskaber
I mange år, når De Danske Mesterskaber blev afviklet øst for 
Storebælt, var det helt naturligt, at klubben forestod tilmel-
ding, koordinerede transport og bestilte hotel.
20 - 25 deltagere på turene var meget normalt og med det 
sociale i højsædet.

Forbundsmesterskaberne Old Boys/Girls
Så er vi fremme ved turene, som vist nok havde den aller-
største opmærksomhed hos deltagerne. Det var turene til for-
bundsmesterskaberne, når de foregik øst for Storebælt. Til 
mange af turene, når vi var omkring de 25 deltagere, lejede 
klubben bus i Tylstrup. Chaufføropgaverne var fordelt mel-

Stenhuset på tur
Klubben har, stort set i hele dens levetid, været garant for, 
at der blev arrangeret ture til diverse bowlingarrangementer, 
såvel indenfor som udenfor landets grænser.
I dette kapitel finder du en kort omtale af nogle af turene 
gennem tiderne.

Ud og se med DSB
I 1973 kunne BK Puds i Aarhus fejre 5 års fødselsdag, hvil-
ket klubben markerede med et bowlingstævne. På dette tids-
punkt var der kun 4 bowlinghaller i Jylland.
Det specielle ved turen var, at DSB stod for transporten. Tog-
vognene blev rangeret ud til Karolinelund Bowlinghal via 
godstogssporene til Værftet og Rørdal. Den ene af vognene 
var en dansevogn, så der blev foretaget indkøb af øl m.m. 
Således var alt klar til en festlig hjemtur. Turens bartender 
var Søren Worsaae.

Sverigesture
I sidste halvdel af 70’erne og første halvdel af 80’erne drog 
en større del af klubbens medlemmer årligt på en forlænget 
bowlingweekend.
Fredag aften kl. 20 var der afgang mod Frederikshavn for at 
komme videre med færgen mod Gøteborg. Efter ankomsten 
til Gøteborg gik turen, for truppens 3 - 4 biler, videre mod 
Halmstad, hvor vi overnattede på hotel.

Billeder fra en af klubbens mange busture...

1964 1974 1984 1994 2004 2014
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sad deltagerne bænket omkring det festlige bord, med loka-
lets øvrige passagerer som måbende tilskuere.
Inden sengetid var der natmad på hotellet, hvor resterne 
skulle spises.

Stenhuset på tur – i nyeste tid 
Det kan godt være, at der i nyere tid ikke længere er helt så 
mange ture, som der var tidligere; men det betyder ingen-
lunde, at ”Stenhuset på tur” er et uddødt fænomen. Nye ti-
der, nye skikke, som man siger. Turene er stadig en meget 
væsentlig del af livet i især ungdomsafdelingen, men også i 
old boys / old girls gruppen lever turene i bedste velgående. 

Når der i seniorafdelingen ikke er helt så mange ture som 
tidligere, har det mange eksterne forklaringer; økonomi, til-
meldingsprocedurer til stævner, den almene individualise-
ring i samfundet og en ændret prioritering mellem arbejde, 
privat- og fritidsliv er alle faktorer, der bidrager til den sam-
lede forklaring.

En sjov ting at hæfte sig ved, er den rolle, som ”Stenhuset 
på tur” spiller i erindringen. I forbindelse med udarbejdelsen 
af dette jubilæumsskrift har redaktionsgruppen talt med en 
lang række nuværende og tidligere medlemmer af Stenhu-
set, og når vi taler med tidligere medlemmer, der var aktive 
i Stenhuset for 5, 10 eller 20 år siden, så tegner der sig et 
interessant billede. Mange af disse medlemmer husker, når 

lem Poul Erik Larsen og Chresten Møller Nielsen og over-
farten var via Mols Linjen - før hurtigfærgernes tid.
Da hurtigfærgerne overtog overfarten på Mols Linjen blev ti-
den for kort til, at man kunne nyde det store kolde bord. Her-
efter gik turen i stedet over Storebælt og fortæringen foregik 
på en rasteplads

Det var sådan set ikke turene eller chaufførerne i sig selv, der 
skabte de store overskrifter, men derimod den kulinariske 
forplejning, som indgik i turene.
I dagene op til turen blev der afholdt planlægningsmøde, 
hvor deltagerne fik tildelt arbejdsopgaver. Opgaven at med-
bringe ål og laks var fast tildelt Villy Aggerholm.

Når bussen ankom til færgen fik 2 - 3 af deltagerne til op-
gave, hurtigt og tomhændet, at forlade bussen med kurs mod 
konferencelokalerne for at reservere bord.
Mindre end 10 minutter efter vi var kørt ombord på færgen 

Billeder fra 3. halvleg af busturene...

ADVARSEL!
Drik ikke Dansk Vand – det kan give tømmermænd!
Da Gunnar efter at have skænket af den Lambrusco, som 
han vandt på Amerikanske Lodder, ikke havde noget til 
sig selv, tog han en dansk vand i hjemmebaren på hotellet 
ved ”restespisningen” - og minsandten – han var den ene-
ste der havde håndværkere på turen hjem.  

1964 1974 1984 1994 2004 2014
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nævnt, havde årlige klubture til f.eks. DM. Der var også 
nogle år, hvor der var tradition for deltagelse i ”Schleswig 
Holstein tur” blandt en kreds af medlemmer. Stævneturene 
har i nogen grad været udsat for en individualisering. I 2014 
planlægger de fleste medlemmer selv deres ture til individu-
elle stævner og mesterskaber. I tilmeldingsfasen til disse be-
givenheder er det ikke længere muligt at reservere 20 pladser 
til Stenhuset og arbejde på en ”klubtur”. Tilmeldingen fore-
går nu via Internettet med øjeblikkelig betaling og pladsre-
servation. Mange bowlere prioriterer hårdt, når det kommer 
til økonomi og tid, og derfor ser man heller ikke længere den 
samme ”brede” tilstedeværelse under et stævne som tidlige-
re. Mange rejser hjem, hvis de bliver slået tidligt ud.

I nyere tid er der på seniorsiden heldigvis genopstået gamle 
traditioner, som allerede trækker mange bowlere af huse. 
De såkaldte ”Old boys / old girls turneringer” afvikles med 
flere årlige runder, og i de senere år har flere Stenhuset hold 
deltaget i såvel de bowlingrelaterede som de sociale akti-
viteter. I disse kredse trives i 2014 fortsat den gode gamle 
bowlingånd, idet mange af deltagerne i disse old boys / old 
girls stævner var med til at starte sporten op i Danmark i 
1960’erne og 1970’erne.

de spørges åbent, ikke primært resultater fra DM eller lands-
pokalfinaler, træning eller medaljer. De husker tvært imod 
turene; turen i bus til f.eks. København, overnatning i gym-
nastiksalen eller på vandrerhjemmet, kammeratskabet og 
sammenholdet.

I ungdomsafdelingen er de mange ture fortsat en meget 
vigtig del af klubbens liv. 6-8 gange om året stævner klub-
bens spillere og ledere ud til de stævner, der i 2014 hedder 
”Ungdoms-Ranking stævner” (kaldtes tidligere U-kval el-
ler OBS-stævner). Såvel Copenhagen Youth Open, Køge 
Youth Masters og KBUs ungdomsstævne øst for storebælt 
som Viborgkredsens ungdomsstævne og Smuts ungdoms-
stævne vest for Storebælt har i en årrække været faste tur-
mål. Derudover arrangeres der ture til UDM, UJM o.s.v. Fra 
slutningen af 1980’erne til 2010 gik turen i alt 15 gange til 
den tyske havneby Wilhelmshaven, hvor vi deltog i stævnet 
”Internationale Osterjugendtage”. I 2008 gik turen til Youth 
Friendship Games i Holland, i 2011 deltog vi i German Youth 
Open i Berlin. Jo, ”Stenhuset på tur” lever så sandelig i bed-
ste velgående i ungdomsafdelingen.

I seniorafdelingen husker de fleste nuværende medlemmer 
tilbage på 1980’erne og 1990’erne, hvor vi, som også før 

Foto fra sensommeren 2012, hvor vi havde besøg af Solli samt Crewe and Stoke YBC.
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Frivillige og ledelsen bag det store arrangement World Masters Games i  
Løvvang Bowling Cemter 1989.

Licenskort, før og nu.
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Desværre nu også afdøde Poul Erik Madsen, mangeårigt 
medlem af Stenhuset, blev i et Tæt på-interview – af redakti-
onsmedlemmerne født i 60’erne og 70’erne – spurgt, hvordan 
han havde det med aldersforskellen i klubben. Poul Erik, år-
gang 1933, svarede: ”Jeg føler mig sådan set ikke ældre end 
jer andre. Lad være med at se op til mig som om, jeg er en 
gammel mand – jeg føler mig jævnaldrende med jer andre. 
Det vil I nok kunne forstå, når I bliver lige så gamle.”

Aldersforskel var en overgang tilsyneladende et vigtigt emne 
for Runestenen. 
I en leder stillede vi spørgsmålstegn ved, om en bestyrelse 
med en så relativ høj gennemsnitsalder kunne repræsentere 
en klub med en så bred alderssammensætning. 
Det efterfølgende nummer bød på hele tre læserbreve fra 
medlemmer, som var helt og aldeles uenige i, at alder spiller 
en rolle for bestyrelsens evne til at træffe beslutninger til al-
les bedste.

Runestenen ville gerne – og kunne – rejse debat. Runestenen 
var dog ikke bestyrelsens talerør. Bestyrelsen – og øvrige 
medlemmer – var flere gange formentlig taknemmelige for 
disclaimeren i bladets kolofon, hvor det blev oplyst, at hold-
ninger formuleret i bladet ikke nødvendigvis var i overens-
stemmelse med klubbens officielle holdning. 
For eksempel da vi i 1995 gav den sjællandske seniorleder i 
Danmarks Bowling Forbunds seniorudvalg én på hatten for 
sin håndtering af ansøgningerne fra arrangørerne af de jyske 
sommerstævner: ”Vi har ikke et billede af forbundets senior-
leder, så her er et billede af en gris,” stod der i en billedtekst.

Også klubbens egne medlemmer kunne få et kærligt ord med 
på vejen. Poul Erik Larsen var i sin egenskab af halinspektør 
fra tid til anden i søgelyset. 
I 1990, mens Irak-krigen hærgede, kunne han på forsiden 
se sig selv portrætteret side om side med Iraks daværende 
diktator Saddam Hussein. ”Hussein kontra Larsen” var over-
skriften. Inde i bladet blev der bragt rygter om en eventuel 
sammenhæng mellem hallens tørlagte baner og konflikten 
mellem de olieproducerende lande Kuwait og Irak. Poul Erik 
afviste både enhver sammenhæng og tørre baner …

Runestenen
Runestenen var tilbage i 80’erne og 90’erne en væsentlig 
del af Stenhuset. Runestenen var klubbens medlemsblad og 
bragte på månedlig basis reportager fra klubbens kampe og 
fra mesterskaber og stævner. Runestenen samlede op på sto-
re og små begivenheder – oftest med et glimt i øjet.

Runestenen udkom første gang i september 1985, men led 
desværre bladdøden allerede året efter. I 1990 blev klubbla-
det genoplivet og stod denne gang distancen i næsten otte 
år. Redaktionen bestod af få, men energiske medlemmer. Vi 
tegnede linjen, men blev hjulpet på vej af klubbens øvrige 
medlemmer, som enten skrev reportager fra kampe eller 
ferierejser eller i det hele taget bare tog godt i mod bladet. 
Mange medlemmer glædede sig ligefrem til næste nummer, 
og den positive respons var langt hen ad vejen drivkraften 
bag bowling-Aalborgs eneste klubblad.

En fast del af bladet var Mundlort, hvor medlemmers forta-
lelser blev udstillet og dokumenteret sort på hvidt – til stor 
moro for alle andre. 
Et andet fast indslag var Tæt på, hvor man kunne læse per-
sonlige interviews med klubbens medlemmer. I september 
1994 var desværre nu afdøde Else Kathrine Larsen, bedre 
kendt som Mor Else, i ”stolen”. Til Runestenen fortalte hun, 
at hun ikke var særlig social, da hun blev medlem af Stenhu-
set i 1969: ”Jeg tog altid lige hjem efter træningen”. Hun blev 
– opfordret af de andre medlemmer – efterhånden mere so-
cial og gik med ud for at få en øl, når træningen var ovre. Og 
Mor Else blev ikke bare mere social – hun blev som mange 
vil huske også engageret i det foreningsmæssige. Først som 
spilleudvalgsformand og senere mangeårig ungdomsleder, 
først i Stenhuset og siden hen i Aalborg Kredsen og JBU.

Det var også i Tæt på-interviews, at Per Dennis Nielsen oply-
ste, at hans speciale i køkkenet er ’flødepaprikaskinkegryde’, 
og at Aase Oredsen bekræftede, at hun kunne løfte en cam-
pingvogn – om end en lille af slagsen. Og at hun måske nok 
forkælede sine to voksne døtre, Kirsten og Hanne (også tidli-
gere medlemmer af Stenhuset), ”på den gode måde”.
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I arkivet med alle udgaverne af Runestenen er mange års 
klubsamvær kogt ned i en maggieterning. Hér ligger mange 
timers hyggelig læsning gemt. Her er både et nostalgisk gen-
syn for dem, der oplevede Stenhuset i firserne og halvfem-
serne, og et historisk tilbageblik for dem, der ønsker at blive 
klogere på klubbens DNA. 

Vi hyggede os med at lave klubbladet. Tak fordi I læste med.

På vegne af alle os, der på skift udgjorde redaktionen: 
Stort tillykke med de 50 år, Stenhuset!
Morten Rørbæk Brøndum, redaktør 1990-1995.

Runestenen er indscannet 
og tilgængeligt via 
www.stenhuset.dk.
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Sangen, benævnt Tørresnoren, er fremstillet af Helmuth Schmidt i anledning af klubbens 
10 års jubilæumsfest på Restaurant Scheelsminde.

1
Tørresnoren, Tørresnoren
den er smadderfyldt i dag.
Stenhus-trøjer er til tørre
blafrende, som hvide flag.
Deres vante indhold fester,
hygger sig med velbehag,
der er vask og tid til tørring
Klubben holder fødselsdag.

2
Ud på fløjen, hænger trøjen
den vor formand bowler i
se hvor lystigt, den sig svinger
det er sikkert nok fordi
mange, lange, trange kampe
om en gunstig position,
gik så godt at klubben nu er
med i 1. division.

3
En af trøjerne sig bryster,
den er stolt, hvad man forstår,
når man tænker på dens ejer
faktisk er Per Østergaard
Han har smukke resultater
slår rekorder på rekord
hvis det ikke er i bowling
så er det i raflesport.

4
En af trøjerne har vendt sig
for en dag blev den skældt u ’
Sørens trøje, ja den græmmes
den fik skænd af Gunnar Nu
Den sku’ dække sin reklame
som jo ellers sad til pynt
Var det derfor Søren jo i
grunden aldrig fik begyndt ?

5
Og en anden trøje har det
faktisk meget mere end skidt
det er nok fordi den føler
sig en lille smule slidt
Trøjen bli’r brugt af Tove
først med bowling ta’r den fat
dernæst spiller hun og trøjen
timevis på automat

6
Vinden den har kærligt slynget
et par trøjer meget tæt,
viklet dem ind i hinanden,
så de har det meget hedt.
Tæt omklamret de nu gynger
i den store kærlighed.
Trøjerne er Kims og Jonnas
som I sikkert alle ved.

7
En af trøjerne sig jamrer
hvis en trøje jamrer kan
det er den som har Kurt Jensen
som sin kære ejermand,
den var mer’ end rigelig
dengang den syet blev til ham
men nu sprækker den af Jensens
mange ekstra kilogram.

8
Et par trøjer slår i vinden
blafrer højlydt som man kan
men kan hører at de bralder
i det hele ganske land.
Trøjerne er Carls og Aksels
stemningen er mer ’ end høj
trøjerne de passer til dem
de er gjort af snakketøj

9
Der er mange andre trøjer
på den lange tørresnor,
det er klart, det må der være
når en klub den er så stor.
Men de andre trøjer vil vi
ikke denne gang gi ’ dask
de må vente til den næste
gang vi sender dem til vask
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bejdstimer i Aalborg Karneval. Vi sælger jule- og påskeskra-
bekalendre for SIFA. Og så skal vi ikke glemme, at vi hele ti-
den søger nye veje til at skabe indtægtsgrundlag for klubbens 
mange aktiviteter: I 2013 og 2014 har Stenhuset deltaget i 
Image Festival i Karolinelund, hjulpet Aalborg Triatlon klub 
med Ironman stævne, hjulpet ved koncertarrangementer i 
Gigantium, slæbt juletræer i en himmerlandsk plantage o.s.v.

I 2014 er Stenhuset en klub, der tiltrækker medlemmer over 
en bred kam; vi har helt nye bowlere, som starter fordi de 
har hørt gode ting om klubben. Vi tiltrækker ambitiøse med-
lemmer fra andre, mindre klubber i Nordjylland. Vi lykkes 
i højere grad end tidligere med at fastholde vores ungdoms-
spillere, når de runder deres 18 års fødselsdag; dels fordi vi 
målrettet arbejder på at sikre attraktive sportslige tilbud uan-
set niveau (elite eller bredde), dels fordi vi prioriterer midler 
til en uddannelsesordning og dels fordi der i Stenhusets se-
niorafdeling er en behagelig stemning og et godt kammerat-
skab.

Rundt om i Bowlingdanmark ved de fleste, hvem Stenhuset 
er. Heldigvis forbinder de fleste Stenhuset med noget posi-
tivt. Sådan var det også i 1974, 1984, 1994 og 2004. Måtte 
det også være sådan i kommende tiår.

Stenhuset – still going strong
Bowlingklubben Stenhuset kan i 2014 beskrives som ”en 
frisk 50-årig”. I en kort periode i 2010/2011 havde Stenhu-
set status som Danmarks største bowlingklub (målt på an-
tal medlemmer) og i 2014 er vi blandt Danmarks fem stør-
ste bowlingklubber. Dermed er Stenhuset med til, på rigtig 
mange fronter, at præge Bowling-Danmark.

Det er muligvis en slidt sætning, men Stenhuset er ”meget 
mere end en bowlingklub”. Stenhuset er i 2014 stedet, hvor 
ca. 75 aktive mennesker samles om deres fælles fritidsinte-
resse. Det er et sted, hvor der skabes venskaber for livet, hvor 
der dannes kærestepar og hvor der plejes gode kammerater; 
kort sagt, en vigtig social arena. Stenhuset er også et sted, 
hvor der foregår demokratisk og social dannelse i vores ung-
domsafdeling, hvor traditioner holdes i hævd og hvor der ar-
bejdes seriøst med at skabe attraktive fritidstilbud for både 
elite, bredde og grupper med særlige behov. Stenhuset er et 
sted, hvor vi hvert eneste år demonstrer, hvor meget vi kan 
udrette sammen. Se blot på disse eksempler:

1) I 2008 var klubbens dameafdeling trængt. Nedrykning fra 
ligaen var en realitet og nedrykning fra 1. division truede. På 
en temadag satte vi os nogle mål: Vi ville skabe et nyt dame-
hold fra bunden, og det skulle være et hold, der kunne spille 
med om DM-medaljer. I 2014 står vi med et ungt damehold, 
der i 2011, 2012 og 2013 vandt medaljer i Danmarksturnerin-
gen.

2) I Stenhuset har vi flere end to håndfulde medlemmer, der 
enten udøver eller har udøvet en stor, uegennyttig leder-
gerning i sportens organisationer (Aalborg Kredsen, Jydsk 
Bowling Union, Danmarks Bowling Forbund og Danmarks 
Idrætsforbund). Også på dette området har Stenhuset stort 
set altid været med til at præge og udvikle bowlingdanmark.

3) Stenhusets medlemmer er bevidste om, at man skal yde 
for at kunne nyde. I 49 år i træk har vi arrangeret vores jule-
stævne og i årtier har vi hvert år samlet ind til juletombolaen. 
Siden 1990’erne har vi hvert år i maj lagt hundredevis af ar-
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Modsat nu, hvor vi runder de 50 år, var deltagelse dengang 
100 % egenbetaling.

Den erfaring var medvirkende til, at vi fik vedtaget en fest-
fond, som nogle år senere blev udvidet med en jubilæums-
fond, vi denne gang kan nyde godt af.

Klubbens mærkedage….
Klubbens 10 års jubilæum i 1974
23. marts 1974, på selve 10 års dagen, kunne klubben fejre sit 
10 års jubilæum på Hotel Scheelsminde med en dejlig fest-
middag.

Stenhusets ungdomsafdeling 1974.

Stenhusets seniorafdeling 1974.
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Klubbens 40 års jubilæum 
i 2004
20. marts 2004 var dagen hvor 
klubben rundede de 40 år. Ju-
bilæet blev fejret på Restaurant 
Orkideen, Ølgodvej 1, 9220 Aal-
borg Øst

KLUBBEnS 50 åRS
JUBiLæUm i 2014
I dag, lørdag, d. 22. marts 
2014 kan vi, på Hotel Hvi-
de Hus, så fejre at klubben 
i morgen, søndag, d. 23. 
marts, fylder 50 år.

Klubbens 15 års jubilæum i 1979

Klubbens 25 års jubilæum i 1989
Skærtorsdag, den 23. marts 1989 kunne klubben fejre sit 25 
års jubilæum i NFF lokaler på Skansevej i Nørresundby.

                                            
 
                                  

       
 
 
 
Invitation 
 
Det er snart 50 år siden, at fire ungersvende sad i Stenhus-pensionatet i Aalborg og læste om den 
nyåbnede bowlinghal i Karolinelund. Det førte snart til beslutningen om en tur på bowlingbanerne, 
og kort tid derefter til beslutningen om at stifte en klub. 
I dag, 50 år senere, er Stenhuset en af Danmarks største og mest traditionsrige bowlingklubber, og 
vi markerer naturligvis vores jubilæum ved at invitere til stor festivitas. 
 
Her følger informationer om festen. 
 
Hvornår?  Lørdag d. 22. marts 2014 fra kl. 17.30. 
 
Hvor?  Comwell Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg 
  Kl. 17.30 – 18.30: Ankomst og velkomstdrinks – panorama, 15. sal. 
  Kl. 18.30: Vi går til bords i Ny Kilden (navn på lokalet) 
 
Menu  Velkomstdrink 
   Lækker 3-retters menu med alt hvad hjertet begærer. 
  Natmad 
  Vin ad libitum under maden og fri bar (øl, vand, vin) til kl. 01.00 
 
I aftenens løb… Glæd dig til en fantastisk aften i selskab med dine klubkammerater 
  Caspersens Orkester står for den musikalske underholdning 
  Glæd dig også til underholdning i aftenens løb. 
  Kl. 23.59 tager vi sammen ”springet” ind i jubilæumsdøgnet (23/3) 
 
Pris  Medlemmer af Stenhuset, seniorafd. (aktive/passive) gratis 
  Ledsager til klubmedlem   kr. 250,00 
  Ikke-medlemmer (f.eks. tidligere medlemmer) kr. 750,00 
 
Dresscode  Pænt festtøj / galla 
 
Tilmelding  SENEST torsdag d. 27. februar 2014. 
 
 
 
Med festlig hilsen 
Bowlingklubben Stenhuset    Tilmelding til: 
Bestyrelsen     Per Høberg 
     Tlf.: 61 69 66 54 
     per@hoeberg.dk 

Festlokalet 1989.
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Klubmesterskaber
Klubmesterskabet i 1965, klubbens første, blev afviklet på 1 
års dagen for klubbens stiftelse, nemlig 23. marts.
Klubmestrene 1965 blev Margith Pedersen og Poul Erik Lar-
sen

Resultatliste   
Klubmesterskab 23. marts 1965  
Nr. Navn 1.   2.  3.  4.  5.  6.  Total Snit
1 Margith Pedersen 118 121 159 123 127 147 795 132
2 Anny Brøndum 113 148 137 118 134 137 787 131
3 Jette Jensen 106 122 147 131 101 130 737 122
4 Ingrid Dybdahl 82 96 122 90 109 111 610 101
5 Birthe Gade 95 115 100 73 97 99 579 96
6 Kirstem Hemdorff 42 47 82 90 70 63 394 65
 
1 Poul Erik Larsen 169 191 204 202 218 156 1140 190
2 Jørgen Tell 160 155 159 167 202 224 1067 177
3 Børge Madsen 171 225 156 164 160 136 1012 168
4 Carl Nicolaisen 168 168 157 188 177 125 983 163
5 Johs. S. Christensen 137 133 135 182 172 123 882 147
6 Svend Aage Rasmussen 172 129 142 113 178 124 858 143
7 Erling Jepsen 133 144 154 130 149 139 849 141
8 Jørn P. Brorsen 140 104 145 136 157 146 828 138
9 Leif Holm 116 133 135 144 114 130 772 128
10 Aksel E. Haaning 139 109 132 118 151 117 766 127
11 N.C.P. Christiansen 104 123 142 119 137 134 759 126
12 Franck Eilertsen 129 131 122 107 138 122 749 124
13 Carsten Pedersen 102 169 125 126 112 115 749 124
14 Flemming Jensen 115 105 160 107 132 99 718 119
15 Finn Ustrup 104 135 115 132 121 103 710 118
16 Carl H. Jeppesen 146 123 113 103 97 102 684 114
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Som det fremgår af resultatlisterne var klubben i en rivende 
udvikling.
Deltagerantallet i klubmesterskabet 1966 var nærmest for-
doblet i forhold til 1965.
Medlemsforøgelsen skærpede helt naturligt konkurrencen 
om titlerne.
 

Resultatliste   
Klubmesterskab 23. marts 1966  
Nr. Navn 1.   2.  3.  4.  5.  6.  Total Snit
1 Nanna Hansen 118 141 150 135 150 129 823 137
2 Anny Brøndum 153 134 148 107 122 145 809 134
3 Birthe Gade 115 123 146 93 152 134 763 127
4 Aase Christensen 133 127 105 126 111 141 743 123
5 Kirsten Nielsen 115 111 129 135 140 94 724 120
6 Helen Brorsen 112 103 116 119 128 135 713 118
7 Annette Nedergaard 137 93 109 146 103 105 693 115
8 Sonja Nielsen 110 119 92 88 172 110 691 115
9 Sonja Jensen 106 117 128 100 128 102 681 113
10 Conny Rosenkilde 113 108 81 125 107 102 636 106
11 Irma Jacobsen 89 97 127 102 121 83 619 103
12 Lisa Sxymanek 118 88 98 99 96 115 614 102
12 Lilli Jensen 95 81 116 88 103 75 558 93
Herre A        
1 Jørgen Tell 176 192 159 219 205 182 1133 188
2 Ole Jensen 180 164 195 192 184 189 1104 184
3 Poul Erik Larsen 205 225 137 168 178 171 1084 180
4 Kurt Nielsen 214 201 163 157 172 174 1081 180
5 Børge Madsen 180 153 157 205 188 184 1067 177
6 Karner Nielsen 149 174 158 182 149 198 1010 168
7 Per  Christensen 160 183 180 149 213 121 1006 167
8 Erling Jepsen 168 205 133 182 175 134 997 166
9 Svend Aage Rasnussen 154 173 144 149 140 212 972 162
10 Ernst Frandsen 154 173 144 149 140 212 972 162
11 Poul Tidemandsen 159 145 124 121 174 169 892 148
12 Svend Brinkmann 123 180 122 155 155 128 863 143
13 Jørn P. Brorsen 141 114 155 112 154 103 779 129
Herre B        
1 Harry Nielsen 201 137 199 208 144 169 1058 176
2 Bjarne Tell 154 186 163 158 125 161 947 157
3 Frede Berthelsen 137 121 202 177 139 150 926 154
4 Palle Blem 168 131 120 111 190 182 902 150
5 Palle Boelsmand 145 134 114 177 146 161 877 146
6 Carlo Laursen 142 187 145 144 115 125 858 143
7 Knud Erik Husum 132 156 113 115 167 161 844 140
8 Per Højfeldt 146 126 152 123 147 147 841 140
9 John Lentz 124 181 132 128 108 153 826 137
10 Aage Hansen 113 147 129 138 151 136 814 135
11 Poul Holstein Nielsen 116 143 140 166 141 87 793 132
12 Knud Erik Christensen 133 133 123 122 126 150 787 131
13 Leif Holm 112 117 159 122 133 137 780 130
14 Niels Erik Høgh 134 115 155 114 130 127 775 129
15 Franck Ejlertsen 107 139 138 119 119 128 750 125
16 Gert Wagner 100 110 165 122 107 98 702 117
17 Kaj Sørensen 131 126 111 85 127 118 698 116
18 John Tell 85 85 119 116 114 118 637 106

billedtekst 43

Artikel fra Aalborg Stiftstidende 1988.
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1981: Johnny Christiansen. 
3. plads ved World Cup i Djarkarta 1980. Her spillede 
Johnny 52 serier med et gennemsnit på 203.

NM Ungdom 5-mandshold Piger 1981 
(Helle Christensen).

1984: Birgitte Jensen / Jette Hansen.
Vandt Verdensmesterskabet i par i 1983 i Venezuela.

1988: Helle B. Christensen. 
Vinder af individuel Europacup.

1992: Malene Møller Nielsen. 
Individuel Nordisk Mester.

1993: NM Ungdom 3-mandshold 
(Anette M. Nielsen)

1995: Vindere af Europa Cup 1992, 5-mandshold 
(Malene Møller Nielsen)

åRETS BOWLER
1979 Jette Hansen
1981 Johnny Christiansen
1984 Jette Hansen
1985 Jette Hansen
1986 Steen Tørner
1988 Helle B. Christensen
1993 Malene M. Nielsen

åRETS LEDER
1991 Kim T. Jensen
2005 Per Høberg

åRETS UnGDOmSBOWLER
1994 Anja Ernst
2000 Louise Kristensen
2003 Bo Winther Pedersen
2011 Rikke Nørgaard Johansen

Danmarks Bowling Forbunds 
Hæderstegn gennem årene 
tildelt Stenhuset
HæDERSTEGnET ”SØLVnåL mED EmALJE”
Hæderstegnet, som blev indstiftet ved forbundets 15-års 
jubilæum, er DBwFs højeste udmærkelse.

1995: Kim Thorsgaard Jensen. 
For sin store organisatoriske indsats, bl.a. som DBwFs 
idrætsleder fra 1989 til 1995. 

DAnSK BOWLinG FORBUnDS æRESTEGn GULD
1984: Poul Erik Larsen. 
For et stort arbejde, dels i DBwF (tidligere ungdomsleder) 
og navnlig i JBU og denne unions sekretariat.

1986: Jette Hansen/ Birgitte Jensen.
De to verdensmestre var de første spillere, som modtog 
guldnålen. De har begge haft uvurderlig betydning for 
dansk bowling med hensyn til respekt og sportslig anseelse.

DAnSK BOWLinG FORBUnDS HæDERSTEGn 
SØLV - Sølvnålen
1975: 5-mandshold Kvinder.
Vandt det Nordiske Mesterskab 1974 (Jette Hansen).

1977: 5-mandshold Kvinder. 
Vandt Europa Cup’en 1976 i Amsterdam 
(Tove Madsen, Jette Hansen).

1979: Jette Hansen & Jonna Toksig.
Jette blev individuel Nordisk Mester i 1978, samt Nordisk 
Mester i par med Jonna Toksig.

1980: Jette Hansen.
2. plads i den individuelle Europa Cup. 
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Verdensmester

1983 
Modtagelse af 
verdensmesteren 
Jette Hansen
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10 års nålen
1992 Søren Worsaae
1992 Poul Erik Madsen
1992 Poul Erik Larsen
1992 Else K. Larsen
1992 Kim Thorsgaard Jensen
1992 Jørgen Steen Jensen
2006 Kirsten Larsen
2007 Chresten Møller Nielsen
2013 Per Høberg

årets JBU’er
1993 Malene Møller Nielsen
2011 Sascha Wedel

Hæderstegn  
Jydsk Bowling Union
æresmedlemmer
1987 Poul Erik Larsen
1994 Poul Erik Madsen
1995 Kim Thorsgaard Jensen
1997 Else K. Larsen
2011 Svend Erik Larsen

25 års nålen
2004 Poul Erik Larsen
2008 Else K. Larsen
2011 Kirsten Larsen

Sølvnålen
2001 Bent Bai Andersen
2002 Grethe T. Madsen
2002 Aase Oredsen
2006 Ejgil Nielsen
2008 Lars Høberg
2008 Karla Havn Eriksen
2008 Chresten Møller Nielsen
2009 Per Høberg
2010 Lisbeth Bang
2010 Henriette Nørgaard Johansen
2010 Kirsten Larsen
2011 Birthe Buur Hansen
2011 Susanne Knudsen
2012 Jan Holmgren
2013 Per Dennis Nielsen

En gammel kending i dansk bowling tak-ker af efter 15 år i sporten.
Et væld af divisionskampe for Stenhuset er det blevet til i årenes løb, men som Poul Erik Larsen siger:
”15 år er meget lang tid at holde sig på top-pen, derfor har jeg besluttet at lade de nye, yngre kræfter komme til. Naturligvis sker dette med en vis portion vemod - sådan er det vel altid, når man skal tage afsked med noget, der gennem så mange år har betydet meget for én!”
Poul Erik Larsen har skiftet bil - han har fået en rød Volvo 145.
(Foto: Steen Tørner).
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2004
Bo Winther Pedersen

2008
Per Dennis Nielsen

2009
Torben Lindstrøm

2010
Lars Høberg

2012
Erik Kalmar Møller Jensen

300-serier
Følgende af klubbens medlemmer har gennem årene præste-
ret den perfekte serie, nemlig 300.

1982
Lone Klitgaard

1995
Malene M. Nielsen

1998 og
2000
Anja Ernst

1999
Berit Holst Rasmussen
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 mixdouble Malene Møller Nielsen
   
1995 mixdouble Malene Møller Nielsen 
 6-mandshold Stenhusets damer
   
1997 Single Malene Møller Nielsen
 Double Berit Holst Rasmussen
 6-mandshold Stenhusets damer

1998 Single Malene Møller Nielsen
 Double Janni Hjelm og Anja Ernst
 6-mandshold Stenhusets damer
   
1999 Single Malene Møller Nielsen
 Double Janni Hjelm og Anja Ernst

2000 Double Janni Hjelm og Anja Ernst
   
2004 Single Lotte Houbo Pedersen
   
2005 Double Sascha Wedel  
 
2013 Trio Randi B. Christensen og Sascha Wedel

Danske mesterskaber

År Disciplin Navn
   
1977 5-mandshold Stenhusets damer
  
1978 6-mandshold Stenhusets damer
   
1979 Single Jette Hansen
 Double Jette Hansen og Lone Klitgaard
 5-mandshold Stenhusets damer
 6-mandshold Stenhusets damer
   
1980 Double Marian Jensen og Jonna Gundersen
 6-mandshold Stenhusets damer
  
1981 6-mandshold  Stenhusets damer

1983 Double Helle B. Christensen
 og Anita Kristensen
 5-mandshold Stenhusets damer
 5-mandshold Stenhusets herrer
 6-mandshold Stenhusets damer
   
1984 Single Jette Hansen
 5-mandshold Stenhusets damer
 6-mandshold Stenhusets damer
 
1986 5-mandshold Stenhusets herrer
 6-mandshold Stenhusets damer
  
1987 Single Helle B. Christensen
  
1988 5-mandshold Stenhusets damer
  
1989 6-mandshold Stenhusets damer
   
1990 Double Thomas Hansen og Nils Rosa
   
1993 Double Heidi Glud Nielsen Tryk: Aars Bogtryk & Offset  ·  ISBN nr. 978-87-993562-9-4.


