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Velkommen til sæson 2019/20 

 

I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske 

i den nye sæson. Vi håber, det må blive et godt år med mange gode 

sportslige resultater. 

 

Fra den 6/8-2019 går det løs med træning igen og vi træner i år på disse 

tider.  

 

Ungdom:         kl. 18.00  

Senior:         kl. 19.00 
 

Til sæson 2019/20 har vi endnu engang måtte sige farvel til     

nogle senior spillere i bowlingklubben Brasilia, men det er også 

lykkedes os at få nye medlemmer ind, som vi glæder os til at byde 

velkommen og som forhåbentligt kan bringe nye tider med til 

vores klub. Under alle omstændigheder må stå sammen som klub 

og få det bedste ud af de muligheder vi har. 

 

Turneringensstart: 

Ungdom: 

Endelig dato kendes ikke endnu, men følg med på bowlingportalen.dk 

under Stillinger. 

Senior: 

De første turneringskampe starter sidste weekend i august og første 

weekend i september. For nærmere dato følg med på bowlingportalen.dk 

under Stillinger. 

 

Der vil som sædvanlig blive uddelt en oversigt over alle holdenes kampe 

en af de første træningsaftener. 

 

Holdtilmelding for senior 

 

Seniorudvalget har tilmeldt flg. hold til turneringen: 

Dame Liga, Damer 2 Division, Herre Liga og Open række.  
 

Holdtilmelding for ungdom 

 

Der er tilmeldt 1 hold i Ungdoms ligaen og 1 hold i serie 1. 
 
 
  



 
 

 

2019 Senior  
 

6. august Første træningsaften 

10. september Klubturnering og klubmøde 

12. november Klubturnering og klubmøde 

17. december Julespil og præmieuddeling 
 

2020 senior 
 

7. januar Første træningsdag efter jul 

21. januar Klubturnering og klubmøde 

Februar Generalforsamling 

14. april Klubturnering og klubmøde 

Maj/Juni Klubmesterskab 

26. maj Sidste træningsdag inden sommerferien 

 

 
 

 

 

2019 Ungdom 
 

6. august Første træningsaften 

17. december Julespil og præmieuddeling 
 

2020 Ungdom 
 

7. januar Første træningsdag efter jul 

Februar Generalforsamling 

Maj/Juni Klubmesterskab 

26. maj Sidste træningsdag inden sommerferien 

 

 

  



 

 
    Seniorer 

 
Hvordan sættes seniorholdene: 
 

Når et hold sættes til første spillerunde tages udgangspunkt i sidste 

års endelige stilling fra Brasilia´s interne snitliste sammenholdt 

med unionens snitliste. En spiller, som har skiftet klub eller ingen 

snit har kan godt starte inde på et hold i første runde. 

 

Brasilia´s interne snitliste indeholder kun resultater fra hold-

turneringen. 
 

Som udgangspunkt sættes holdene efter tre spillede 

turneringskampe. Gennemsnittet tages fra de tre sidst spillede 

runder (skal så vidt muligt indeholde 1 udekamp). 
 

Seniorudvalget kan til enhver tid afvige fra den interne snitliste, 

enten når en spiller ikke ønsker at deltage på højere rangerende 

hold, selvom spillerens snit er til det, eller når udvalget mener en 

spiller skal have endnu en kamp på samme hold. 
 
 

Medaljer: 

Når et hold skal have medalje for en 1., 2. eller 3. plads, vil det  

være de spillere, der har spillet flest kampe på holdet, som udtages 

til holdets sidste kamp. I nogle tilfælde kan dette ikke lade  

sig gøre, der vil de spillere, der har spillet flest kampe på det  

aktuelle hold, få tildelt en medalje. 

Seniorudvalget tæller dette op og giver besked til de implicerede 

spillere. 

 

 

 

Ungdom  

 

Hvordan sættes ungdomsholdene: 
 

Når et hold sættes til første spillerunde tages udgangspunkt i sidste 

års endelige stilling fra Brasilia´s interne snitliste sammenholdt 

med unionens snitliste. En spiller, som har skiftet klub eller ingen 

snit har kan godt starte inde på et hold i første runde. 
 

 



 

Sportslige målsætninger for bowlingklubben Brasilia 

 
1. hold damer: At fastholde holdet i Dame- 

ligaen og gerne i top 6. 

1. hold herrer: At fastholde holdet i herre-

ligaen og gerne slutspil 

2. hold damer: Målsætningen er at forsvare 

sidste års 1 plads. 

Open række: 

 

En god placering i rækken vil til 

en hver tid være positivt for 

klubben, men målsætningen er 

her, at alle der ønsker at spille 

kommer til det. 

Ungdom: Det gælder her om at fortsætte 

de gode takter og få udviklet de 

unge menneskers spillefærdig-

heder. Der ud over lægger vi 

meget vægt på, at de unge skal 

have det sjovt på banen og 

med hinanden. 
 

 

Ekstra træning: 

Der er 1 times ekstra træning for Dame og Herre Liga, 2 tirsdage før 

turneringskampe.  

 

Træner til rådighed: 

Hver den første tirsdag i måneden fra september og frem til og med april, 

vil Martin Wozny stå til rådighed i den time, hvor den normale træning 

ligger, for ungdom og Dame Liga. Der er i år valgt at tage Ungdom Liga 

med til træningen med Dame Liga, når Martin har træningen. 

 

Har man specielle ønsker, ideer eller tanker omkring ens træning – så vil 

Martin altid gerne høre om dette og selvfølgelig gerne i god tid. 

 

 

 

  



 

 

Ungdom 
 

Klubben har 10 ungdomsspillere: 

Annika, Anton, David, Emil, Juliane, Laura, Line, Magnus, Naja og 

Niclas. 

 
De trænes af ungdomsleder: Gitte B. Rasmussen  

                      Medhjælper:  Johnny Rehnquist og Jonas R. Andersen 

 

Der afholdes forældremøde 2 – 3 gange i en sæson, hvor der 

informeres om turneringen, stævner, træning og hvad forældre kunne 

have behov for at få drøftet. 

 

 

Meld altid AFBUD i god tid. 
 

Hvis du bliver forhindret i at deltage i en turnerings-kamp, vil 

seniorudvalget meget gerne have det at vide. Det skal være hurtigst 

muligt og helst inden der sættes hold. Benyt dig af afbudslisten, der vil 

være at finde på opslagstavlen hver træningsaften. 

 

 
Kontingent pr. 1. august 2019 – 31. maj 2020 

 

                         Senior:     kr.   220,- pr. mdr. 
 

                         Ungdom:  kr.   130,- pr. mdr. 
 

                         Passive:    kr.    60,- pr. mdr.          

 
 

Der betales kontingent i alle 10 måneder. 
 

Der betales ikke kontingent i juni og juli måned. 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 Seniorerne spiller 4 forskellige sjove turneringer, hvor 
formålet er det samme som altid – nemlig at klubbens 

seniorer blandes med hinanden og hygger på tværs af 
alder, hold osv. En turnering, hvor ikke de bedste 

nødvendigvis vinder. Klubturneringen afvikles på 4 
træningsaftener: 
 

 Tirsdag d. 10. september 2019 
Tirsdag d. 12. november 2019 

Tirsdag d. 21. januar 2020 
Tirsdag d. 14. april 2020 

 

  
Senior: 

 Banen der skal spilles på findes ved lodtrækning. 
 Der bestræbes efter at spille m/k på samme bane 
 Efter spillet, kl. 20.15, vil der blive afholdt klubmøde. 

 

    

Julestævnet afholdes d. 27. – 30. december 2019 
 

Vi har brug for din hjælp til vores stævne, opgaverne er 
banevagter, salg af slagsedler m.m. – HUSK pengene 
kommer også dig til gode.  



 

Træningstidspunkter 

Ungdom: Tirsdag kl. 18-19 

Seniorer: Tirsdag kl. 19-20 
 

Bestyrelsen 
 

 

Formand: 
Helle O. Andersen 

Cypresvænget 9 
5270 Odense N 

 22 82 18 22 
helleoa1964@gmail.com 

 

Kasserer: 
Kent Wigman 

Cypresvænget 9 
5270 Odense N 

 22 50 53 53 
wigman@mail.dk 

 

Seniorleder: 
Søren Aahman 

Bredgade 40b 

5492 Vissenbjerg 
 26 45 46 23 
aahman@odensebowlinghal.dk 

 

Ungdomsleder: 
Gitte B. Rasmussen 

Bodil Neergård Vænget 17 

5270 Odense N 
 25 32 18 21 

gittebr1975@gmail.com 
 

Seniorudvalgsmedlem: 

Esther Hansen 
Ny Vestergade 10 

5000 Odense C 
 20 83 04 66 

estherhansen@nalnet.dk 

 

 

Sekretær: 

Jan Bøg Petterson 
Kongelyset 25 

5220 Odense SØ 
 28 93 24 95 

janpetterson1977@gmail.com 

 

Seniorudvalgsmedlem: 

Leif Ottosen 
Åsumvej 227 

5240 Odense NØ 
 30 34 38 02 

pumba1@os.dk 
  

 

Bowlingklubbens 

Hjemmeside: 
www.brasilia.dk 

 
Web master: 

Helle O. Andersen 
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