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Velkommen til sæson 2021-2022 
 

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, hygge og socialt samvær. 

Vi træner som tidligere år på disse tider.  

 

 

Ungdom:         kl. 18.00  

Senior:         kl. 19.00 
 

 

                                      Turneringens start: 

 

Seniorlederen vil lægge holdkort op på Brasilia´s Facebook side og de der 

ikke er på FB, får tilsendt en sms. Har man afbud, så meddel det gerne i 

så god tid som muligt. 

 
 

Holdtilmelding for senior 

 

Seniorudvalget har tilmeldt flg. hold til turneringen: 

 

Dame Liga, Herre Liga og 4 mands Open række.  

 
 

Holdtilmelding for ungdom 

 

Der er tilmeldt 1 hold i Ungdoms ligaen. 

 

 

Klubmesterskab for seniorer 2021. 

 

Der afholdes klubmesterskab og efterfølgende klubfest lørdag den 6/11-

2021 kl. 11. Der spilles 6 serier AM i herre og dame række og der vil 

være ekstra præmier og aktiviteter undervejs, mere om dette i 

indbydelsen – MEN sæt allerede kryds i kalenderen nu. HUSK at tage 

jeres partner med til FESTEN……  

 

Klubmesterskab for ungdom bliver til maj 2022. 
 
 

  



 
 

 

2021 Senior  
 

3. august Første træningsaften 

11. august Generalforsamling 

28. september Klubturnering og klubmøde 

6. november Klubmesterskab og fest 

16. november Klubturnering og klubmøde 

21. december Julespil og præmieuddeling 
 

2022 senior 
 

4. januar Første træningsdag efter jul 

24. januar Klubturnering og klubmøde 

Februar Generalforsamling 

11. april Klubturnering og klubmøde 

Maj/juni Klubmesterskab 

31. maj Sidste træningsdag inden sommerferien 

 

 
 

 

 

2021 Ungdom 
 

3. august Første træningsaften 

11. august Generalforsamling 

21. december Julespil og præmieuddeling 
 

2022 Ungdom 
 

4. januar Første træningsdag efter jul 

Februar Generalforsamling 

Maj Klubmesterskab 

31. maj Sidste træningsdag inden sommerferien 

 

 

  



 
 

    Seniorholdene til sæsonen. 
 

 
Hvordan sættes seniorholdene: 
 

Der er 10 spillere i truppen til 1.liga herre: 

 

Jimmy Leen - Martin Wozny 

Michael Nygaard - Daniel Wigman 

Kent Wigman - Jan Biltoft 

Martin Biltoft - Anton Pedersen 

Niklas Rasmussen - Søren Aahman 

 

 

10 spillere i dameliga truppen. 

 

Helle O Andersen - Louise Andersen 

Nicole Rasmussen - Gitte Rasmussen 

Henriette Biltoft – Cecilie Kristoffersen 

Penelope F. Jarlnæs – Marlene B. Winkel 

Laura Christensen – Kamille Jørgensen 

 

 

Truppen til Open Række. 

 

Troels Funder – Leif Ottosen 

Lone Rysgaard – Bente Christensen 

Jonas Rask Andersen 

 

Spillerne til de enkelte runder findes blandt disse og vil alle spille, 

så kan der forekomme turnus ordning.  
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 



 

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 

  

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. 
 

 

Træner til rådighed: 

 

Ungdom: 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  

 

Senior: Der er samme dag senior træning fra 19-20 på bane 1-2 for de 

spillere som ønsker at benytte dette. 

 

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 6 ungdomsspillere: 

Anton, David, Laura, Magnus, Niclas og Noah. 

 
Ungdomsleder: Jan Biltoft 

Træner: Johnny Rehnquist  

Medhjælper: 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 – giv gerne besked på 

Brasilia`s FB side eller  

 
Kontingent pr. 1. august 2021 – 31. maj 2022 

 

                         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. 
 

 
 

 

 
  



 

Træningstidspunkter 

Ungdom: Tirsdag kl. 18-19 

Seniorer: Tirsdag kl. 19-20 
 

Bestyrelsen 
 

 

Formand: 

Helle O. Andersen 
Hedelundvej 14 

5270 Odense N 
 22 82 18 22 

helleoa1964@gmail.com 

 

Kasserer: 

Kent Wigman 
Hedelundvej 14 

5270 Odense N 
 22 50 53 53 

wigman@mail.dk 
 

Seniorleder: 

Søren Aahman 

Stadionvej 121 
5200 Odense V 

 26 45 46 23 
aahman@odensebowlinghal.dk 

 

Ungdomsleder: 

Jan Biltoft 

Fasanvej 11 
5672 Broby Marslev 

 20 27 07 52 
jbiltoft@live.dk 

 

Seniorudvalgsmedlem: 
Esther Hansen 

Ny Vestergade 10 
5000 Odense C 

 20 83 04 66 

estherhansen@nalnet.dk 
 

 

Sekretær: 
Jan Bøg Petterson 

Vejruplund 45 
5290 Marslev 

 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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