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Kære alle sammen. 
 
 
Vi er kommet ind i sensommeren, og dermed er det tid at starte op på en ny bowlingsæson. Der 
venter os på mange måder en meget spændende sæson, både i herre-, dame- og ungdomsafdelingen, 
og de første aktiviteter er såmænd allerede godt undervejs: Aalborg Cup, venskabskamp og 
klubmesterskab. 
 
Når sæsonen er i gang er det selvfølgelig også tid til at sende den første udgave af Runeposten på 
gaden. Bladet udsendes til alle medlemmer, aktive som passive, senior som ungdom. Alle 
medlemmer er velkomne til at komme med indlæg i bladet, der er tænkt som et supplement til vores 
hjemmeside på Internettet. Det er vores håb, at især de passive medlemmer, som ikke har deres 
ugentlige gang i bowlinghallen, men som alligevel føler en tilknytning til Stenhuset, vil finde glæde 
i at læse om klubbens liv, arrangementer og sportslige præstationer i dette blad.  
 
I bestyrelsen glæder vi os meget til en ny og spændende sæson, og vi ønsker god fornøjelse med 
læsningen af Runeposten. 
 
Mange sommerhilsner 
P.v.a. bestyrelsen 
Poul Erik Larsen & Per Høberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - 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.nrsbank.dk, kontakt bestyrelsen for materiale om økonomimøde eller kontakt 
filialen i Løvvangcentret v/ Bent Gregersen. 
 
 
                         TINA Rengøringsvogne er eliteudviklingssponsor i Stenhuset 

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

SIFA TV-Bingo er sponsor for Stenhuset 
 
Husk at spille TV Bingo – læs mere på www.tvbingo.dk 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Damerne tilbage i ligaen 
Sæsonen 2009/10 var imødeset med stor spænding; det var nemlig denne sæson, hvor det mål, som 
vi satte os på vores temadag i 2008, skulle indfries. Stenhusets damer skulle spille sig tilbage i 
Danmarks bedste bowlingrække. Vi vidste, at det ville blive en svær opgave, men samtidig, at vi 
havde holdet til at løfte opgaven. Tilkomsten af Sascha og Charlotte fra ungdomsafdelingen blev i 
sommeren 2009 suppleret af endnu to spillere, nemlig Randi B. Christensen og Heidi B. Madsen. 
Optimismen var stor. 
 
Groft sagt kan man dele sæsonen op i to dele: Et spændende og resultatmæssigt svingende efterår, 
og så et suverænt forår. Da sæsonens første 9 kampe var spillet, var der ingen, der havde et klart og 
entydigt billede af, hvilket hold, der var det stærkeste. Stenhuset havde til tider spillet blændende 
bowling, som f.eks. i 8-2 sejren ude over Thor 94, og til tider var spillet til rotterne (som f.eks. i 
nederlaget på 2-8 til Smut i Odense). Præstationerne på alverdens udebaner var ganske enkelt for 
svingende, og før efterårets sidste kamp mod HIK Bowling, var vi faktisk fire point efter netop 
HIK. Heldigvis blev den sidste kamp i 2009 vundet med 10-0, og dette satte gang i en formidabel 
stribe af sejre på hjemmebane.  
 
Sæsonens 10 kampe i Løvvang resulterede i ni sejre på hele 10-0, mens kun én enkelt kamp gav 
pointtab, nemlig nederlaget på 4-6 til HBK 91. Denne suveræne hjemmebanestatistik var 
hjørnestenen i en meget succesfuld sæson, hvor sejrene på 10-0 hjemme og 8-2 ude mod både 
Viking og HIK blev udslagsgivende. 
  
Det hele endte med en suveræn oprykning, som blev sikret allerede før den sidste, afbudsramte 
udekamp mod HIK. Nu skal der sættes nye mål for en spændende sæson, hvor vores damer skal 
prøve at bide skeer med Danmarks absolut bedste damehold. Vi har allerede fået en forsmag på, 
hvad der venter, idet Stenhuset i den forgangne sæson var oppe imod to ligahold i 
landspokalturneringen. Her gav vi smæk (7-2) til Brasilia, mens kampen mod BK Viborg 
resulterede i et knebent nederlag på 4-5.  
 
 
 

             
 



 
Vejrguderne var glade på Stenhusets hyttetur 
 
Solen skinnede fra en skyfri himmel stort set hele weekenden, og dermed fik de 47 deltagere i 
Stenhusets årlige hyttetur rigtig gode rammer til en hyggelig weekend i de naturskønne omgivelser 
på Møllegaarden i Voerså. Stenhusets hyttetur har efterhånden udviklet sig til en tur, som ikke alene 
er for medlemmerne (ungdom og senior), men også for seniormedlemmernes mænd/koner og børn, 
samt ungdomsspillernes forældre og evt. søskende. Bestyrelsen er meget glad for, at arrangementet i 
år kunne trække hele 47 deltagere, men vi håber selvfølgelig, at endnu flere har lyst til at deltage i 
fremtiden. 
  
Hytteturen blev skudt i gang fredag d. 25. juni, hvor der var afgang kl. 18.30 fra Løvvang Bowling 
Center. I løbet af en halv time ankom vi til Møllegaarden, som ligger i den nordlige udkant af 
Voerså. Møllegaarden består dels af en gammel fløj med soverum, mens der også er flere nye 
bygninger. Rammerne omkring turen var i hvert fald perfekte.  
  
Straks fredag aften blev der sat gang i en fodbolddyst mellem ungdoms- og seniorafdelingen. Det 
blev en meget spændende kamp, som blev vundet af seniorerne med 10-9. Det må være kondien, 
der gjorde udslaget. 
  
Lørdag var der dyst i bl.a. rundbold, ligesom det gode vejr blev benyttet til en gigantisk vandkamp. 
Det kom til at gå hårdt ud over Henriette, Sascha, Charlotte m.fl., men trods ihærdige forsøg 
lykkedes det aldrig for ungdomsspillerne at fange Jan Holmgren, som dermed slap for at få vand.  
  
Senere på eftermiddagen var der udflugt til Lyngså strand, hvor der blev badet blandt brandmænd 
og spillet vikingespil på stranden. Efter hjemkomsten var der mange, der tog en tur op og ned ad 
Voer å (i kano eller vandcykel). Det viste sig, at det ikke altid er en helt enkel videnskab at styre en 
kano. 
  
Lørdag aften var der så grillfest til den store guldmedalje. Søren W havde vanen tro medbragt 
pattegris og den store webergrill, og med kyndig assistance fra Svend Erik, Preben, Bruno, Lene, 
Jonna m.fl. i køkkenet endte det med et suverænt måltid. En særlig tak skal i denne forbindelse lyde 
til vores utrættelige ”køkkenpersonale”. 
  
Lørdag aften sluttede med sang og skumfiduser i lejrbålets skær, og så var der ellers rig lejlighed til 
at sove tungt efter en meget aktiv dag. 
  
Søndag formiddag var der masser af aktiviteter, men også flere, der benyttede lejligheden til at 
opholde sig i skyggen. De fleste var blevet godt røde i hovedet af solen i løbet af lørdagen – vi 
lignede en flok krebs.  
  
Ved 13-tiden vinkede vi farvel til hytten og glæder os allerede til turen næste år. Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen d. 17.-19. juni 2011.  
  
TAK til alle for en fantastisk hyttetur :o) 
 
 
 
 
 
 



 
Klub 300 
Kun tre spillere i Stenhuset kan på nuværende tidspunkt kaste de famøse tre fingre til hinanden – 
symbolet på, at man har prøvet at score en snittællende 300-serier (perfect game). De tre spillere er 
Torben Lindstrøm, Lars Høberg og Per Dennis Nielsen. Mon ikke vi får flere mennesker ”meldt 
ind” i denne eksklusive klub i den kommende sæson? 
 
Elite- og uddannelsesordning 
På Stenhusets generalforsamling i 2008 blev det vedtaget at indføre en eliteordning og en 
uddannelsesordning i klubben. Eliteordningen, der omfatter ca. 5 spillere, som forud for hver sæson 
udvælges af bestyrelsen, har til formål at gøre klubbowlingen økonomisk mere overkommelig for 
spillere, som har højt niveau og følgelig flere udgifter end gennemsnittet til træning, stævner, rejser 
o.s.v. 
Spillere på eliteordning betaler kr. 198,- om måneden, juni og juli fra 2011, hvilket inkluderer 
torsdagstræning, kontingent, festfond og ekstratræning om mandagen.  
 
Stenhusets bestyrelse har besluttet, at følgende spillere i sæsonen 2010/11 får tilbud om at blive 
tilknyttet eliteordningen: Torben Lindstrøm, Lars Høberg, Henrik Klujeff, Randi B. Christensen, 
Charlotte Bach Madsen og Sascha Wedel. 
Der knytter sig nogle betingelser til at være tilknyttet eliteordningen, f.eks. at man bidrager med 
arbejdstimer til karnevalet, samt at der udarbejdes en målsætningsaftale mellem klubben og den 
enkelte spiller. 
 
Stenhusets uddannelsesordning er for unge på SU eller lærlingeløn. Ordningen koster 198,- om 
måneden, juni og juli fra 2011, hvilket inkluderer torsdagstræning, kontingent og festfond. 
Man skal søge om at blive tilknyttet uddannelsesordningen på et særligt skema, som fås ved 
henvendelse til kassereren. Ethvert medlem, som bliver tilknyttet uddannelsesordningen skriver 
under på en tro og love erklæring, således at man har pligt til at meddele, hvis ens private forhold 
ændrer sig således, at man ikke længere er berettiget til ordningen. 
 
Legat fra Spar Nord Fonden 
I foråret 2010 modtog Stenhuset et legat på kr. 8000,00 fra Spar Nord Fonden. Legatet blev 
overrakt under UDM i Løvvang Bowling Center, og skal gå til klubbens ungdomsarbejde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En solstrålehistorie fra øst 
Historien om damernes europamesterskaber i den lettiske hovedstad Riga er på mange måder en 
solstrålehistorie. Dels er det dejligt at se, at det tidligere så fattige og tilbagestående Østeuropa er 
blevet i stand til at være værter ved store internationale sportsbegivenheder, og dels var det særledes 
dejligt (og overraskende for de fleste), at Stenhusets Sascha Wedel var at finde i Christer Backes 
trup på seks spillere, som drog af sted til Letland i begyndelsen af juni 2010. Vi skal en del år 
tilbage for at finde Stenhuset-spillere på damelandsholdet, og derfor var vi naturligvis meget 
spændte på at følge Saschas bedrifter ved sit første internationale mesterskab. 
 
Spillemæssigt og resultatmæssigt gik det over al forventning. Med resultater på 1318 (kort olie) og 
1278 (lang olie) lagde Sascha forrygende fra land og kvalificerede sig til semifinalerne i double 
sammen med én af turneringens helt store spillere, den tidligere Stenhuset-pige Rikke Holm 
Rasmussen. Trods glimrende spil blev det desværre til et nederlag i semifinalen til de senere 
sølvvindere fra Finland, men Sascha og Rikke kunne med stolthed træde op på medaljeskammelen 
og få hængt en imponerende flot bronzemedalje om halsen.  
 
Endnu større blev det for det danske landshold, da teamdisciplinen (5-mandshold) skulle afvikles. 
Efter forrygende spil vandt Danmark guld, og dermed går EM i Riga over i dansk bowlinghistorie 
som ét af de mest succesfulde internationale mesterskaber nogensinde.  
 
Ved hjemkomsten til Aalborg Lufthavn søndag d. 20. juni blev Sascha modtaget af ca. 40 
familiemedlemmer, klubkammerater og venner. Der blev overrakt gaver og skålet i champagne, idet 
vi sammen fejrede et fantastisk resultat.  
 
Stenhuset ønsker Sascha et stort tillykke med den flotte internationale debut. Vi lægger stor vægt 
på, at Stenhuset er en klub, hvor man kan udfolde sig som bowlingspiller både individuelt og 
kollektivt. Der er mange mennesker og organisationer, der har andel i Saschas succes: SIFA, 
forskellige fonde, Stenhuset, Saschas familie og frem for alt hendes egen viljefasthed og klippefaste 
tro på egne evner. Vi ser frem til at følge endnu flere succeser i de kommende år – både som 
Stenhusetspiller og som landsholdsspiller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En historisk DM-medalje til Torben Lindstrøm 
Det hører ikke til hverdagskost, at vi i Stenhuset kan berette om medaljer ved de danske 
seniormesterskaber. Man må dog sige, at det første halvår i 2010 har bevist den meget store bredde i 
Stenhusets satsningsområder, idet der er blevet opnået meget store og flotte resultater for både 
herrer, damer og ungdom. 
 
På herresiden stod Torben Lindstrøm for det absolut mest bemærkelsesværdige resultat, da han 
hjemførte en individuel sølvmedalje ved de danske mesterskaber i Odense Bowlinghal. På utroligt 
vanskelige baner, som gav hovedkvaler for selv Danmarks allerbedste bowlere, formåede Torben at 
levere et pragtresultat, som spillede ham helt frem i rampelyset.  
 
På de indledende otte serier scorede Torben 1676 kegler (snit: 209,5). Dette gav sikker adgang til 
semifinalen, hvor Torben med 836 satte sig på den foreløbige andenplads. Henrik Klujeff var også 
med helt fremme, men 1596 i indledende runde og 821 i semifinalen rakte lige akkurat til en plads i 
finalen (top 6). Her blev første kamp mod Brasilias Jan Andersen dog endestationen for Kløjer. 
 
I trinfinalen formåede Torben at sætte Michael Bai Ernst fra Aalborg Bowling Team til vægs. Efter 
at have vundet den første serie måtte Torben indkassere et nederlag i anden serie, og således var 
kniven på struben i den tredje og afgørende serie. Her viste Torben heldigvis format og sikrede sig 
plads i guldfinalen. I denne kamp måtte Torben desværre bøje sig for Jesper Agerbo. Det blev en 
ikke særligt velspillet finale, hvor den første serie blev tabt 150-199, og så rakte en sejr på 192-166 
ikke i den sidste serie. Jesper Agerbo kunne herefter kalde sig dansk mester.  
 
En individuel sølvmedalje ved DM til en herrespiller fra Stenhuset er en særlig præstation, og vi 
håber, at dette bliver startskuddet til flere medaljer i fremtiden. 
 
Samme mesterskab gav faktisk endnu en medalje til Stenhuset, idet Sascha Wedel vandt sølv i 
double sammen med Trekantens Pia Burkal. De to piger scorede til sammen 3047 point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karneval i Aalborg 2010  
 
I Bowlingklubben Stenhuset stod maj måned – som sædvanlig – i karnevalets tegn. I alt blev der 
lagt over 2000 arbejdstimer i Kildeparken, langt de fleste af Stenhusets medlemmer og venner, og 
en ikke uvæsentlig del af vores samarbejdsforeninger. 
 
Karneval 2010 blev en stor succes! Vores dialog med karnevalsforeningen har været særdeles 
konstruktiv, og derfor var en række af de problemer, som vi har stået med de seneste år, løst til alles 
tilfredsstillelse. Naturligvis er der fortsat ting, der kan blive bedre, og dette er både Stenhusets 
karnevalsudvalg og karnevalsforeningen opsatte på at arbejde på frem imod 2011. 
 
De skriftlige tilbagemeldinger fra vores samarbejdsforeninger (HIK Bowling, LBC, 
Svømmeklubben Nord, Aalborg Svømmeklub, AIG og Uggerhalne Sportsrideklub) har i alt 
overvejende grad været positive. Klubbernes medlemmer har følt sig godt behandler og har haft en 
god dag sammen med alle os Stenhus’ere i Kildeparken. Der er fremhævet ønsker om bl.a. 
adgangskort til samarbejdsforeningerne og personaletoilet ved Gammel Kærvej, hvilket vi vil 
forsøge at få gennemført til næste år.  
 
Afviklingsmæssigt er vi ligeledes særdeles godt tilfredse med karnevalet 2010. Vi har oplevet stor 
og meget positiv opbakning fra medlemmerne og Stenhusets mange venner. Stort set alle 
medlemmer har på den ene eller anden måde været i aktion i forbindelse med karnevalet, og det vil 
vi gerne sige stor tak for. En lang række medlemmer bidrager med forskellige kompetencer til 
løsning af en lang række opgaver, og dette har efterhånden gjort Stenhuset til en meget værdifuld 
samarbejdspartner for karnevalsforeningen.  
 
På selve karnevalslørdagen var der ingen større skærmydsler og vejret artede sig fornuftigt, i hvert 
fald indtil sidst på eftermiddagen.  
 
Evaluerende inputs fra Stenhusets medlemmer til årets karneval er naturligvis fortsat meget 
velkomne – de kan sendes til bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indtastning i INFOsport 
 
Som det vil være de fleste bekendt har bowlingsporten i løbet af det seneste år tilsluttet sig 
Danmarks Idræts-Forbunds resultatdatabase, som findes på www.infosport.dk. På denne 
hjemmeside kan man se resultater og stillinger fra samtlige rækker i samtlige sportsgrene i 
Danmark, og på bowlingsiderne er der resultater fra den øverste division til den nederste lokalserie, 
og der er ligeledes løbende opdaterede snitlister. 
 
Senest søndag aften i hver enkelt kampweekend har alle hjemmehold ansvar for, at resultaterne af 
kampene bliver tastet ind i infosport. Det foregår med klubbens log-in navn og adgangskode via 
hjemmesiden www.klubportalen.dk. I fremtiden vil der på alle holdsedler, udover det velkendte ®, 
som betyder reserve, også stå et (i) ud for en person. Denne person har ansvar for at tage et kopi af 
kampsedlen med hjem og indtaste resultatet i infosport. Programmet er meget brugervenligt, og det 
er meget enkelt at taste ind. Log-in navn og adgangskode udleveres af spilleudvalget. 
 
 
Dobbelt jysk mesterskab til Stenhuset 
Igennem en lang årrække har Stenhusets ungdomsspillere haft tradition for at gøre sig bemærket 
ved de jyske og danske mesterskaber, mens det har været noget sjældnere med medaljer til 
Stenhusets seniorspillere. Man må sige, at det sidste årstid har været med til at vende op og ned på 
denne tendens. Ud over medaljer i DM trio, DM double (damer) og individuelt DM (herrer) blev det 
også til dobbelt guld (individuelt og double) ved de jyske seniormesterskaber for damer. 
 
Sascha Wedel spillede muligvis sit livs bedste bowling og blev søndag d. 7. februar individuel jysk 
mester ved JM i Holstebro Bowling Center. Ikke alene kom det jyske mesterskab i hus - det skete 
på en overbevisende og sjældent suveræn måde. Efter 1315 i indledende blev det til 1303 i 
semifinalen, og Sascha gik dermed som etter videre til matchplay finalen mellem de seks bedste 
efter semifinalen. I finalen vandt Sascha over alle modstandere og med 243 - 222 - 227 - 215 - 236 
blev det et stensikkert jysk mesterskab. Samlet 3861 over 17 serier inkl. 100 i bonus, og mere end 
450 kegler ned til andenpladsen !!!. Det giver et samlet snit på 221. 
 
"Jeg er totalt i chock - jeg kunne jo være blevet nummer to i herrerækken" lød det fra Sascha efter at 
finalen var slut. "Jeg tror aldrig jeg har spillet så godt i hele mit liv. Få slag uden for lommen og en 
konstant god linje. Jeg er super glad og fatter slet ikke, at jeg har spillet så godt. Det er eddermanme 
vildt :-)" 
 
Sascha vandt allerede på førstedagen det jyske mesterskab i double sammen med Pia Burkal fra 
Trekanten. Og i double var der også bronzemedaljer at glæde sig over til Randi B. Christensen og 
Charlotte B. Madsen. Hele fire medaljer ved de jyske mesterskaber vidner om det meget store 
potentiale, der ligger i Stenhusets damehold i øjeblikket. En årelang målsætning i klubben er nu ved 
at bære større frugter, end nogen kunne have håbet på. Stenhuset ønsker et kæmpestort tillykke til 
Sascha, Randi og Charlotte med resultaterne i JM. 
 
Charlotte var for øvrigt også i den individuelle finale, hvor hun sluttede som nummer 7. 
 
 
 
 
 
 
 



Stenhuset varmer op til den nye sæson 
 
August 2010 er en travl bowlingmåned i Stenhuset, som tæller både masser af træning, Aalborg 
Cup, venskabskamp og klubmesterskab. Dermed skulle der ikke være de store undskyldninger for 
ikke at være klar til de første liga- og divisions- og seriekampe i august.  
 
Bestyrelsen har besluttet ekstraordinært at leje baner de to første torsdage i august, således at 
torsdagstræningen starter allerede torsdag d. 5. august kl. 19.00. For alle medlemmer, der har 
bestilt banekontrakt torsdag aften i sæsonen 2010/11, er de to ekstra træningsdage (5. og 12. august) 
gratis. For alle øvrige medlemmer er prisen de sædvanlige 55 kroner. 
Træningen er også gratis for spillere, som er tilknyttet elite- eller uddannelsesordningen. 
 
Aalborg Cup er kredsens officielle opvarmningsturnering, som tæller 10 hold fra de forskellige 
klubber i Aalborg. Turneringen spilles tirsdag d. 10. august (aften) og torsdag d. 12. august, 
ligeledes om aftenen. De spillere, som er udtaget til Stenhusets hold, vil få direkte besked. Alle 
øvrige medlemmer er hjerteligt velkomne til Løvvang som supportere.  
 
Lørdag d. 14. august får vi så besøg af BK Solli, der til daglig hører hjemme i Veitvet Bowling 
Center i Oslo. Det norske hold består af ca. 20 spillere, som skal spille venskabskamp mod et 
Stenhuset-hold af tilsvarende størrelse og styrke. Stenhusets hold sammensættes med henblik på at 
matche de norske modstandere bedst muligt.  
 
Endelig er onsdag d. 25. august reserveret til klubmesterskab for både ungdom og senior. Der er 
banefordeling fra kl. 16.30, og de indledende seks serier påbegyndes kl. 17.00. Der spilles i 
kategorierne: damer, herrer, drenge, piger og puslinge. Fra de indledende runder kvalificerer top 4 i 
hver kategori sig til en trinfinale, hvor der spilles kampe af én serie.  
Efter klubmesterskabet (kl. ca. 20.30) samles vi i LBKs cafeteria, hvor der vil blive serveret lidt 
lækkert fra grillen, ligesom der vil være overrækkelse af pokaler, rækkepræmier o.s.v. 
 
Klubfest 
Årets klubfest i seniorafdelingen er fastsat til fredag d. 29. oktober 2010. Sæt X i kalenderen denne 
dag. Festen vil blive afholdt i Nørresundby, og festudvalget udsender indbydelse i god tid. 
 
Rikke Nørgaard Johansen vandt DBwFs ungdoms-ranking 
Den absolut sidste krampetrækning i ungdomssæsonen 2009/10 var DBwFs ungdoms-ranking 
finale i Odense Bowlinghal i weekenden d. 19.-20. juni. Ungdoms-ranking er en rangliste turnering, 
hvor ungdomsspillerne skal samle fem resultater sammen i løbet af sæsonens i alt otte 
ungdomsstævner. Hvis man spillere flere end fem ungdomsstævner har man ret til at sortere de 
dårligste resultater fra. 
 
Til ungdoms-ranking finalen kvalificerer sig de otte bedste drenge (hhv. ynglinge og juniorer), samt 
de seks bedste piger (hhv. ynglinge og juniorer). Blandt de 28 deltagere var der 3 spillere fra 
Stenhuset, nemlig Rikke og Stine Nørgaard Johansen, samt Kim Knudsen. Alle spillerne klarede sig 
på fornem vis igennem lørdagens indledende serier, og kvalificerede sig til søndagens slutspil (top 4 
i hver række). 
 
I juniorernes rigerække kørte Rikke parløb mod Pernille Rasmussen fra Stars and Strikes Horsens i 
lørdagens indledende runder, men i søndagens slutspil blev det hele sat på plads. Rikke scorede 
1218 på de sidste seks serier, og samtlige seks matchplayserier blev i øvrigt vundet. Dermed 
sluttede Rikke næsten 200 kegler foran nærmeste forfølger, og hun kan nu betragte sig selv som 
Danmarks bedste junior pigespiller. I og med at ungdoms-ranking spilles over så mange serier i 



løbet af en hel sæson, så må det betragtes som en eftertragtet titel. Med sejren fulgte en 
pengepræmie. 
 
Stine (ynglinge piger) og Kim (junior drenge) kom også begge med i slutspillet, hvor de begge 
sluttede på fjerdepladsen. Stine havde svært ved at få spillet til at svinge om søndagen, og var oppe 
mod gode modstandere. Også Kims spil var søndag svingende efter de mange serier om lørdagen – 
det blev blot til 1008 kegler på de sidste seks serier. 
Stenhuset ønsker Stine, Rikke og Kim tillykke med placeringerne blandt de allerbedste spillere i 
Danmark. 
 
Succes for Stenhuset spillere ved unionskampen for ungdom 
Hele seks spillere fra Stenhuset var i 2010 udtaget til Jydsk Bowling Unions unionshold med 18 
spillere, der i disciplinerne 5-mandshold, trio og double skulle kæmpe mod København, Sjælland 
og Fyn om unionspokalen. Stenhusets spillere gjorde en flot indsats for at holde den jydske fane 
højt. 
 
Jydsk Bowling Union vandt unionskampen i suveræn stil. Det blev til sejr i seks ud af de i alt 12 
discipliner (fordelt på forskellige aldersklasser). Såvel ynglinge som juniorer og puslinge vandt 5-
mandsholds konkurencen, og i mix-double var hele fire Stenhuset spillere (Emma, Jeremy, Rikke 
og Stine) fremme i det sidste finaleheat. Her blev det til sejr til Emma og Jeremy hos puslingene 
(altså REN Stenhusetsejr i denne finale), og også hos ynglingene vandt Stine N. Johansen sammen 
med kæresten Lasse Scherlund. 
 
Unionskampen markerer afslutningen på sæsonen og er i høj grad også et socialt arrangement. 
Stenhuset ønsker tillykke til de seks spillere - det er altid en ære at være udtaget til at repræsentere 
Jylland mod ø-boerne. Holdlederne melder om en hyggelig og spændende weekend i Odense 
Bowlinghal, hvor kampene blev spillet. 
 
Stenhuset fik tre guldmedaljer ved UDM for puslinge og juniorer i Løvvang 
Løvvang Bowling Center lagde i weekenden d. 30. april og 1. maj baner til de danske 
ungdomsmesterskaber for puslinge og juniorer. Over 100 bowlere fra hele Danmark havde trodset 
den store konfirmationsweekend og lagt vejen til Nørresundby for at konkurrere på 
bowlingbanerne. Stenhuset var også pænt repræsenteret i mesterskabet, og det blev til en del flotte 
resultater. 
Stenhusets Rikke N. Johansen imponerede endnu en gang alt og alle, da hun blev dobbelt dansk 
mester. I double disciplinen, som var afgjort efter de indledende runder, holdt det dog hårdt med 
guldmedaljen. Rikke stillede op sammen med Cecilie R. Simonsen fra BK Ribe, og de to piger 
scorede til sammen 2163 kegler (heraf 1129 til Rikke). Dette var 9 kegler bedre end det 
sølvvindende par fra Stars and Strikes Horsens. 
 
Rikke gik videre til semifinalen på førstepladsen, og med 1121 i semifinalen holdt hun sikkert fast i 
denne placering. Efter fire spændende kampe i trinfinalen trådte Rikke således først ind på sidste 
trin (guldfinalen), og her vandt hun en sikker sejr i to serier over Pernille F. Nielsen fra Pin-
Crackers. Første serie vandt Rikke med 170-155, mens anden serie blev vundet så klart som 210-
183. Der var sågar plads til at smile over en miss i 10. rude. Stort tillykke til Rikke med det 
dobbelte danske mesterskab! 
 
Kim Knudsen kom via et par gode "wildcards" også med frem i de individuelle finaler. I indledende 
runde scorede Kim 1113, hvilket rakte til en sølvmedalje i double sammen med Oliver Hansen fra 
Trekanten. Kim gik videre til den individuelle semifinale på 7. pladsen, og i løbet af de seks serier 
fik han spillet sig op på den adgangsgivende sjetteplads med en margin på blot én enkelt kegle. 



Første modstander i trinfinalen blev Jakob Kvistholm fra Viking, og selvom Kim var i store 
problemer, så vandt han en uskøn kamp med 157-146. 
 
I den næste serie i trinfinalen slog Kim endnu en Viking-spiller ud, nemlig Marcus Bergendorff. 
Denne serie vandt Kim 209-157. Nu skulle Kim blot vinde en serie til for at sikre sig medalje, men 
dette lykkedes desværre ikke. Kim tabte med 169-178 til Mikkel B. Malesa. 
Hos puslingene var der hele tre spillere, der bragte sig selv i fokus, nemlig Jeremy A. Christensen, 
Mika Guldbæk og Emma K. M. Jensen. Med 984 i indledende runde sikrede Jeremy sig en flot 
guldmedalje og dermed et dansk mesterskab i double sammen med Patrik Jannik Sørensen fra 
KBK/Kammeraterne. De to drenge vandt med en margin på 70 kegler foran de nærmeste forfølgere. 
Jeremy kvalificerede sig via semifinalen til den individuelle trinfinale på en fjerdeplads, og dermed 
var der mulighed for medaljer. 
 
Jeremys første modstander blev Jesper Jensen fra Grindsted BK. Denne kamp vandt Jeremy sikkert 
med 182-148. Næste modstander var Alex Pedersen fra Trekanten, og i denne serie lagde Jeremy ud 
som lyn og torden. Stenhusets unge stortalent vandt serien med 213-186. Dermed var som 
minimum en bronzemedalje i hus. Herefter kunne Jeremy dog intet stille op mod Patrik Jannik 
Sørensen, der vandt den indbyrdes kamp med 200-138. Dermed kunne Jeremy glæde sig over en 
guldmedalje i double, samt en individuel bronzemedalje. 
 
I pigerækken var der allerede efter indledende runde to medaljer i hus til Stenhuset. Mika Guldbæk 
spillede med 970 en rigtig flot indledende runde, og sammen med Mette Hald fra Stars & Strikes 
vandt hun sølv i double. På bronzepladsen fik vi Emma K. M. Jensen, der spillede sammen med 
Christine Hansen fra Hjørring BC. 
 
I den individuelle trinfinale skulle Emma først op imod sin egen makker, Christine Hansen. Her 
spillede Emma en fremragende kamp, som hun vandt 171-158. Derefter måtte hun desværre trække 
sig efter en spændende serie mod Mette Hald, som hun tabte 129-147. Mika Guldbæk trådte ind på 
næstsidste trin, og var uheldig at tabe knebent til den senere sølvvinder, Charmaine Wrisberg fra 
SISU. Dermed fik Mika individuel bronze. 
 
Ved sæsonens sidste UDM (ynglinge), som blev afviklet i København, førte Stine Nørgaard 
Johansen en bronzemedalje hjem til Stenhuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 vil i hver udgivelse af ”Runeposten” for 
fremtiden reservere et par sider til små pudseløjerligheder fra fortiden. 
Per Høberg har været en tur i arkiverne og har bl.a. fundet denne artikel fra 1990. Dengang satte 
man sig et mål om, at herrerne skulle rykke op i den bedste række. Et mål, som vi i 2010 fortsæt 
kæmper for at realisere ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stenhusets juniorhold genvandt landspokalturneringen 

Stenhusets juniorhold genvandt i april 2010 landspokalturneringen efter en suveræn sejr på 14-4 
over Ravnsborg fra Køge. Finalen blev spillet i World Cup Hallen i Rødovre. Stenhuset fik den 
bedst tænkelige start på finalen, og kom allerede efter første serie foran med 6-0 - og dette selvom 
spillet ikke for alvor flød. I anden serie blev spillet ikke meget bedre, men Stenhuset vandt serien 4-
2, og dermed var kampen allerede afgjort. I den sidste serie scorede Kim Knudsen 211 og Karina 
Kristensen 204, hvilket udløste yderligere 4 point. Dermed vandt Stenhuset 14-4 med keglescoren 
1507-1234. STORT tillykke til holdet, der bestod af Daniel G. Nielsen, Kim Knudsen, Rikke N. 
Johansen og Karina Kristensen. 

Stenhusets puslinge, der i 2009 vandt landspokalturneringen, måtte i år "nøjes" med sølvmedaljer 
efter en tæt og spændende finale mod SISU. Stenhuset kom ellers godt fra start. Mika Guldbæk 
scorede flotte 174 i den første serie, hvilket desværre ikke var nok til at vinde. Jeremy Christensen 
vandt derimod sin første serie med 191. Efter anden serie var der derimod grund til optimisme, idet 
alle Stenhusets spillere vandt deres serier. Således førte Stenhuset 8-4 inden den sidste serie. Her 
skete imidlertid det eneste, der ikke måtte ske: Alle spillere tabte. SISUs spillere gjorde det rigtig 
godt i den sidste serie, og dermed vandt københavnerne samlet med 10-8 (1460 - 1329). Stenhusets 
hold bestod af Laura Strauss, Emma K. M. Jensen, Jeremy A. Christensen og Mika Guldbæk. 

Stort tillykke til spillerne med de flotte resultater. Det er en stor præstation at være i 
landspokalfinalen to år i træk. 

Sølv til Stenhuset i landsjuniorturneringen 
Det lykkedes desværre ikke for Stenhuset at genvinde landsjuniorturneringen, da afslutningen i det 
danske holdmesterskab for 4-mandshold blev afviklet i World Cup Hallen i Rødovre. Spillere, 
holdledere og tilskuere fik dog spænding for alle pengene, hvilket startede allerede lørdag 
eftermiddag. 
 
Før tredje og sidste runde i landsjuniorturneringen lå Stenhuset point ét point efter Trekanten, og 
opgaven i lørdagens 7 kampe var derfor at hente flere point end koldingenserne. Allerede i den 
første kamp hed modstanderen netop Trekanten, og her lykkedes det faktisk for Stenhuset at vinde 
ganske overbevisende med 793-700. I de efterfølgende kampe blev det til forholdsvis klare sejre 
over NBC, SISU og KBK/Kammeraterne, og dermed var der udsigt til, at førstepladsen kunne 
forsvares, selvom Trekanten også viste stor styrke i deres efterfølgende kampe. 
 
I den tredjesidste kamp viste Stenhuset enorm styrke og vandt stort med 801-573 over Grindsted 
BK, og holdet virkede nu urørligt. Men så faldt niveauet desværre betragteligt i den efterfølgende 
kamp, som blev tabt marginalt med 670-672 til Smut. Dette fejltrin benyttede Trekanten til atter at 
overhale Stenhuset, og så hjalp det ikke, at Stenhuset i den sidste kamp vandt klart over Haslev BK. 
Stenhuset var nu kvalificeret til trinfinalen, hvor der spilles kampe af 2 serier. Først skulle nummer 
3 og 4 fra grundspillet mødes, og ger vandt SISU med 1389-1296 over Smut. Stenhuset skulle 
således op mod SISU i en kamp, som skulle vindes, hvis ikke det skulle ende med bronzemedaljer. 
SISU vandt den første serie, som var meget tæt og ganske velspillet, med 727-725, men i den anden 
serie var det heldigvis Stenhuset, der tog teten. Det lykkedes for vores hold at vinde den anden serie 
699-688, og således vandt Stenhuset kampen med marginale 9 kegler. 
 
I finalen ventede nu Trekanten, og her skulle Stenhuset have fundet sit bedste spil frem. Den første 
serie blev tabt 719-753, og selvom spillet var hæderligt, så var det ikke helt oppe på det niveau, som 
vi ved, at vores hold kan levere. I anden og sidste serie gjorde Stenhuset alt, hvad der var muligt, for 



at indhente det tabte. Det lykkedes da også at vinde den sidste serie med 722-717, men dette rakte 
desværre ikke. Stenhusets hold, som bestod af Jeremy, Rikke, Kim, Karina og Mika, fik 
sølvmedaljer i årets turnering. 
 
Stenhusets ynglingehold hentede 3 sejre i lørdagens rundekampe, og dermed sluttede holdet på den 
forventede femteplads i landsynglingeturneringen. Dette placering blev flot forsvaret i søndagens 
placeringsslutspil, hvor vores hold opnåede 10 point. En afbudsramt sæson på ynglingeholdet må 
derfor siges at være godkendt. Holdet bestod af Martin Baun, tilbagevendte Andreas Ydesen, Stine 
N. Johansen og Erik K. M. Jensen. 
 
Fedt at være på u-træf 
Mens de fleste af klubbens medlemmer var optaget af karneval, så var to af klubbens nyeste 
medlemmer, nemlig Charlotte Tranum og Andreas Iversen, en tur i Kolding, hvor de søndag d. 30. 
maj 2010 deltog i DBwFs u-træf.  
 
U-træf er en bowlingskole for ungdomsspillere, hvor der fokuseres på spillets grundlæggende teori 
og praksis, d.v.s. grundspil, flyttesystemer o.s.v. Det er en intensiv dag, hvor man skal koncentrere 
sig rigtig meget, og hvor fingrene skal holde til mange bowlingserier.  
 
Vore to deltagere var endda så heldige, at én af klubbens egne trænere, nemlig Svend Erik 
Kristensen, var lærer på u-træffet. Således var der mulighed for at få hjælp af både en kendt, men 
også ukendte trænere. 
 
Der var 30 deltagere på u-træffet, og både Charlotte og Andreas fortæller, at det var en spændende 
dag i Kolding. Nu har de begge gennemført u-træf 1, og har herefter mulighed for at komme på u-
træf 2, som afvikles over en hel weekend. 
 
 
 
 
 
Stenhusets herrer vandt i 2010 bronze i 1. division: 
 

 
 

 



 

ØBRO Kiosken 
Østerbrogade 73, st.tv i Nørresundby 

 

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

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

fodboldresultater eller byens puls.  
   

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

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

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

en god sludder.  
   

Velkommen hos ØBRO Kiosken – Stenhusets samarbejdspartner. 
 
 
 
 
 
 

AKTUELLE TILBUD 
 

Tjek tilbudsskiltene, når du kører forbi kiosken. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Husk vores sponsoraftaler med OK Benzin & Karat Kaffe 
 
Stenhuset har en sponsoraftale med OK Benzin, som giver et tilskud til klubben, når medlemmerne 
tanker benzin. 
Alle de medlemmer, som ønsker det, kan få udleveret en brochure om OK kort, der kan benyttes på 
samtlige OKs tankstationer (bemandede som ubemandede). Efter at have modtaget brochuren fra 
klubben skal hvert enkelt medlem registrere OK kortet i sit eget navn hos OK Benzin, som 
overfører et beløb til klubben pr. kort, som bliver registreret og tilknyttet Stenhuset. 
 
Evt. medlemmer, som allerede har et OK kort, kan kontakte OK Benzin og få deres kort tilknyttet 
Stenhusets sponsoraftale på samme vilkår som alle andre. 
 
Så snart kortet er registreret er det klar til brug – og herefter vil Stenhuset modtage et sponsorbidrag 
på 5 øre pr. liter benzin, som medlemmerne tanker. Nettoprisen på benzin bliver naturligvis ikke 
dyrere for de medlemmer, der er tilknyttet ordningen.  
 
Der følger ingen købeforpligtelser eller skjulte gebyrer med anskaffelsen af kortet, og man 
forpligter sig ikke til at købe bestemte kvantiteter.  
Ægtefæller, familie, forældre i ungdomsafdelingen og alle andre interessenter kan også få et OK 
kort og få det tilsluttet Stenhuset. Jo flere kort der udstedes, jo bedre bliver aftalen for Stenhuset. 
 
Vi har også en aftale med Karatkaffe. Aftalen går ud på, at alle kaffedrikkende medlemmer kan 
samle de røde værdimærker på karatposerne. Mærkerne skal afleveres til Per Høberg eller Lis 
Johnsen, og hvert år indsender vi mærkerne med en bonus på én krone pr. mærke til følge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Festkalender 2010/11 
 
 
KLUBFEST:     Fredag d. 29. oktober 2010 For alle medlemmer (gerne med ledsagere.) 
    Karnevalshjælpere inviteres også. 
 
MISSFEST:       Fredag d. 06. maj 2011  For alle deltagere i misskassen. 
    Øvrige medlemmer også velkomne.  
    Klubbens dameafd. står for arrangementet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medlemsstatus pr. 1. august 2010 
 
Afgang  Til 
Ingen 
 
Tilgang  Fra 
Maria Bak Jensen HIK Bowling 
Casper Sidelmann Five o’Clock 
Dorthe Sidelmann Five o’Clock 
Kasper G. Kristensen HIK Bowling 
 
Stenhuset ønsker de nye medlemmer hjerteligt velkomne i klubben.  
 
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. 
 
 
Stenhusets bestyrelse 
Formand     Lars Møller Jensen Tlf.: 98 19 17 19        lars@sv24.dk 
Kasserer     Kirsten Larsen Tlf.: 98 29 32 96        kirst@venlig.dk 
Seniorleder     Per Dennis Nielsen Tlf.: 40 99 30 10        davidsalle20@mail.tele.dk 
Ungdomsleder  Per Høberg Tlf.: 61 69 66 54        per@hoeberg.dk 
Sekretær      Poul Erik Larsen Tlf.: 98 16 06 56        pe@larsen.dk 


