SI SU
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Danmarksmesteren i herresingle 1986 Lars Hauth har
efter påbegyndt uddannelse i Århus meldt sig ind i
Sisu/MBK, hvor han skal
spille på vort 1. hold fra den
kommende sæson. Vi byder
Lars velkommen i Sisu/
MBK.
Indlæg til næste klubblad skal afleveres senest 25. august 1986, da
blad nr. 11 skal udkomme i uge 37.
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Brygget perlende frisk.
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BULGARIEN '86

En opringning og dens følger
Klokken lidt i 22.00 torsdag aften
en maj forårsdag- 86.
Jeg kommer -træt hjem fra klubben,
har igen tabt til Jesper i bordtennis. Skynder mig at lave kaffe,
der kommer snart en film i serien
11
Der Alte 11 i fjerneren.
Filmen begynder, det er nu dejligt
engang imellem med en udsendelse
på tysk, dem skulle vi have nogle
flere af.
Pludselig ringer telefonen. Fredsforstyreren præsenterer sig som en
herboende Bulgarer, og han inviterer SISU/MBK til en stor international turnering i Bulgarien til
sommer med deltagelse af de bedste elitespillere fra Polen, Ungarn
Tjekkoslovakie t, Vesttyskland og
så Danmark (SISU/MBK). Invitationen gælder 3 damespillere, 3 herrespillere, 2 trænere og l leder.
Jeg siger pænt ja tak, får mandens
telefonnummer, og lover at ringe
tilbage senere med navnene på de
udtagne spillere, idet jeg forbløffet lægger røret på, tænker jeg,
det er een der ta'r gas på dig,
5 min. senere ringer telefonen
igen, det Lars Skytte, der

...
vil sludre lidt , jeg omtaler den
ovennævnte telefonsamtale for Lars
der også er sikker på at der er gas,
men vi bliver dog enige om, at
checke manden. Det viser sig faktisk at manden er Bulgarer.
Hvad gør jeg nu?, forsøger at
kontakte formanden, han sover.
Linde tager sin telefon, han lyder
tvivlende, men forijslå'r at vi
kontakter DBTU, hvilket jeg så gør
næste morgen. He kender ikke noget
til invitationen, menUDTUS's forbindelse med Bulgarien er så
dårlige, at de ikke vil udelukke
tanken om at en invitation vil
blive fremsendt på sådan en sjov
måde.
Næste skridt bliver en kontakt
til Ole Jensen og afsendelse af
Telex til Bulgarien for at få
en bekræftelse af invitationen.
Denne bekr2ftelse er ved redaktionens Dead Line kommet, så
eventyrets tid er ikke helt forbi, så om hvem bestyrelsen så
udtager til turen, og om selve
turen kan I høre om i næste nummer af klubbladet.
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86-05-13 10:11f
64344 COCO dk
22723csbsfs bg
f s n r
3694 13/5 86
cooenhagen handelsbank, aarhus branch
table tennis club sisu/mbk
votelex 5 mai
tournoi clubs aura lieu 21-25 aout 1986. invitation aet~ envoye.
tennis de table bu l gare

64344 COCO dk

... 22723csbsfs bg
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Her ska l du
se de bill ede r.
jeg tog i går!
Indleve r din film i dag
- og hent dejlige
farvebil leder i morgen ... !

~

H·COL OR-~
FARVEBIL LEDER---- -Z-
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I ■ HÆDERSBEVISNINGER
Pokal og sølvnål

Ros til drengene

DBTU's repræsentantskabsmøde på Fyn
stod delvist i Sisu/MBK's oavn,
idet to af klubbens ledere her modtog to af DBTU's største hædersbevisninger.

I si dste nr. af DBTU's bordtennisblad, har Morten Eriksen fra Munkebo (en af arrangørerne af slutspil
for drengeholdene) skrevet nedenstående pæne ord om to af vore drenge hold, nemlig dem fra 1984/85 og
1985/86, som havde kvalific eret sig
mellem de 6 bedste hold i Danmark.
Tillykke til Claus Larsen, Peter
Bachmann, Mads Thyge Pedersen og
Erik Steffensen (1984/85) samt til
Erik, Rico Hermann, Peter Bertram
og Mads Helm.

DBTU's lederpokal, der årligt tildeles en leder, som såvel på klub- .
som unionsplan. har gjort sig fortjent til denn~ pokal, blev efter
indstill ing fra JBTU i år tildelt
vores formand Ole Jensen. Ole fik
pokalen for et stort arbejde i
Sisu/MBK og for en stor indsats
som leder af et veltilre ttelagt
DM for seniore s. Sammen med pokalen
fulgte en rejse sammen med det danske landsbold fø~ et beløb af kr.
2000.Hele forsamlingen gav Ole et
stort bifald med på vejen.
Tillykke Ole.

Sisu vandt for 2. år i træk
sølv på en stærk 2. rundes slutspurt. Efter at have set
holdet fra denne klub ved to slutspil, må jeg konstatere, at holdet fuldt ud lever op til sit navn. Det er en forbløffende koncentration og sejrsvilje kombineret
med forbilledlig opførsel, der har præget de to hold
jeg har set.

DBTU uddelte ved samme lejlighe d
4 af unionens sølvnål e, og en af
dem tilfald t Jens-Erik Linde, for
et stort arbejde som klubleder i .
henved 20 år, samt for et stort
arbejde såvel for JBTU som DBTU i
diverse udvalg, senest DBTU's dommerudvalg. Også her var forsamlingen med bifald.
Tillykke Jens-Erik.

Resev.rant

ROTTEHUUET
Frederiksbjergs hyggeligste spiserestaurant og vinstue
Jægergårdsgade 9 • tlf. 12 62 45
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Senior Jylla ndsse rien syd

Senio r jylla dsser ien nord
14
14
14
14
14
1~
14
14

Rander s rreja
Midtd jur s
Viby
Tateni
Sisu/MBK 1
Brøn dersl evRughaven.
Års

24
20
20
16
15
11
7
0

Hørning
Horsens
Esbjerg
Ribe

14
14
14 ·
14

VB
Ry

14
14

14
14
14
14
14
14
14
14

83-57
82-58
78-62
81-59
76-54
70-70
52-88
38-102

Brabrand
Silkeborg 2
Åbyhøj'
Sisu/MBK 2
Silk. HUM'
Viborg 2
1ST 79

22
20
18
17
14
12
7
2

14
14
14
14
14
14
14
14

Midt djurs
Trilr

VB 2
RBC'
Sisu/MBK'
Sisu/MBK'
IHr

Horn slet

97-43
89-51
78-62
71-69
68-72
60-80
50-90
47-93

Sabro
VRI'
Sisu/MBK'
Abyhej 2
TST 79'
VB'
staut rup'

28
22
17
12
10
9

12
12
12
12
12
12
12

86-34
72-48
67-53
54-66
60-60
48-72
33-87

23
17
13
13
10
5
3

93-27
70-50
56-63
60-60
47-72
51-69
42-78

22
15
12
11
10
9
5

10
10
10
10
10
10

VB'
BMI
Viby
sisu/MBK 2
Odder
Hornborg
RBC

12

Horsens

12

Viby

'lejle

2

BTK 83

Klovborg
Staut rup
SisuHBK'

6

2

12
12
12
12

12

Søften
Røgen/far re
TST 79
GRenå
IHF
Rds. rreja
Sisu/MBK
Silkeborg

12
12
12
12
12
12
12

B6-34
80-40
66-54
50-7 54-76
45-75
35-85

20

18
13
13
6
6
6

TRUKKET SIG

Junior B kreds 34
12
Vejle
12
BMI
12
Horsens
skanderborg C 12
12
Søften
C 12
Sisu/MBK
Søften Dame Jun 12

92-28
86-36
84-36
55-65
49-71
33-87

22
19
18
12

21-99

0

8
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Serie 4 kreds 28

6

18
13
10
10
6
3

Htjvangen
Skanderborg
Sisu/MBK 2
Sisu/MBK'
TST 79
Sisu/MBK'

rnr

12
12

12
12

12
12
12

103-17
71-49
58-62
52-68
53-67
46-74
37-83

24
16
12
11
9
7
5

SIG

Serie 3 kreds 21

92-28
81-39
69-51
68-52
44- 76
29-91
27-93

12
12
12
12
12
12
12

8

Serie 2 kreds 10
82-18
59-41
52-48
50-50
30-70
27-73
TRUKK[T

8

73~
79-133 4

Junior A kreds 31

Serie 3k reds 20
Serie 2 kreds 9

13 9_52
27
13~
124-77
92_ 113 20
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Sisu 7MBK

Serie 3 kreds 22

Serie 1 kreds 3
Silke borg '
Sisu/MBK
CB
IHr
Viby
VB
Abyhøj 2
TST 79

132-64
124- 92
118-97
116- 96
110-96
90-117
78-127
51-140

23
16
15
13
7
6
2

Junior jyllan dsser ien syd
14 107-33
[sbje rg
14 102-38
Abenrå'
14
80-60
Sisu/MBK
14
64-76
j
Åbyhø
14
61-79
BTK 73
14
60-80
VRI
14
53-87
Hørning
1~
Åbenrå 2
33-97

Drenge jylla ndss erien nord
_74
Rughaven
Sisu/MBK
Kjell erup
Thisted
VRI
Røge n/farr e
HBTK

12
12
12
12
12
12
12

97-23
69-50
63- 57

14
14

54-66

10

50-70
41-79

9
7

35-85
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Drenge B kreds 44

26
24
17
14
11

11
6
3

24
12 106- 14 -,s
9-;--2_--;zi:i"a
1~2:--~
_
_
_
_
_::'.:!_
;IM;'.G;..
12
48-72
DR.C 12
ÅbyheJ·
11
61-59
11
12
Hørning
55-65
6.
H1jvangen 0-R.C 12
36-84
o
12
·sisu/MBK
BTK 83

IHr

12

12-108

I ■ TURNERINGEN
Yngre dren9e A kreds 48
Rds. Freja
VRI
TST 79
RBC
B
TMG
TST 79
B
Sisu/MBK B

12
12
12
12
12
12
12

85-35
87- 33
89-31
68-52
45-75
26- 94
23- 97

I

Yngre Drenge B kreds 50
21
19
17
15
8
3
1

TST 79 pige
VRI
RBC2
BMI
Regen/f arre
Hejvang en
Sisu/MBK 2

-Slut stilli nger ne f or sæsonen 1985/
86 under JBTU gav som det kan ses
ingen kredsvindere, men samtidig
helle r ingen nedrykkere. Serie 31
(vort gamle stjer neho ld) slutt ede
ganske vist sids t i sin kreds, men
da der er fri tilme lding til ser ie
3, kan holdet i den kommende sæson
få lov til at vise at dette års
resu ltat abso lut var en fehle r.
3. hold et= Jylla ndss erien syd, lå
hele sæsonen til en sikke r nedrykningsplads, men med 8 poin ts i
anden halvdel slap holdet op på
6. p.ladsen i kredsen (mellem de to
streg er), som indebar 3 mulige betydninger. I værste fald, nedrykning allig evel , næstbedst, kval.
kamp mod nordkredsens 6' er om at
bevare pladsen samt endelig i bedste fald, forbl iven i rækken uden
kamp. Det sidst e blev held igvis tilfældet fordi JBTU fik 2 hold ned
fra 3. divis ion og 2 hold op, således at alt er statu s quo. Dette
skyldes at TMG (i sidst e øjeb lik)
bevarede sin truede plads i 3. div.
og at såvel Hørning som Horsens
kval ifice rede sig til 3. div.
(Tillykke og tak til disse klubber).
Slut stilli nger ne i Amts-turnering en
hvor vi havde 4 hold med, et herre ,
et dame og 2 veteranhold, er desværre fjern et fra opsla gstav len i
klub loka let, således at det ikke
er muligt at bringe slutr esul tater ne her, men et er sikk ert, vi fik
ingen kredsvindere, men rimelige
place ringe r i alle rækkerne.

12
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12
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92-28
86-34
77-43
69-51
65-55
21-99
10-110
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ur 1986/87
Kredsindelingerne for vore hol d i
Danmarksturneringen i sæsonen 1986/
87 forel igge r som følge r:
2. divis ion Vest, herre r
B 7.5 , Hi r t s ha l s
OB, Odense
Sisu/MBK
Trito n, Odense
Viby II
Virum II
VRI
Zero, København
Juniordivisionen, Vest
Esbjerg
Frem Sakskøbing
Kj e11 erup
OB, Odense
Sisu/MBK
Tateni, Aalborg
Trito n, Odense
VRI
Drengedivisionen, Vest
Frem Sakskøbing
Holstebro
Hørn i ng
OB, Odense
Sisu/MBK
Thisted
TST 79
VRI
r urneringskampene f or dis se ho l d
skal igen spill es i aulaen.
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Adga
ved din Ung Job-konto: g Job-

b-konto.
Få et ku nd ek or t til din Un g Joeautomapeng
■ Du får ad ga ng til vore
af SDS på
e
ter, hvor du ka n få pe ng ud n selv
mi nd re en d et minut. ■ Du ka onto og
rin ge dir ek te til din Un g Job-k en. Også
hø re om de r er pe ng e på konto en perfår
udenfor åbningstiden. ■ Du d misbrug.
mo
dig
sonlig kode, so m sik rer
tegnebogen.
■ Et pr ak tis k ko rt at ha ' i

De r er flere fordele ved Un
ten ov .
kontoen. ■ Du får to ga ng e rent hæve e~ 1•
nå r du fy lde r 18. ■ Du ka n fri e i snla
kontoen. ■ Du får re t til at lån
ontoen til d
■ Du ka n forny Un g Job-k te. '
u
bliver 21 og fo rts at få høj ren
Kom ind og hø r me re
om din e mu lig he de r. ~
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STÆVNE

Produktionsst eder:
Skejby
Hasselager
Voldby

B75, Hirtshals
Lørdag morgen kl. 7.00 tog Jesper,
Ib og undertegnede til Hj ørring,
først for at hente Lars Falck, og
siden for at se Bordtennis, med
så kendte navne som Stellan Bentson, jeg kan desværre ikke huske
hvad de andre hed. Lars skulle
møde Stellan, hvis han vandt sin
første kamp, men der blev lavet
en ny lodtrækning, det havde
ellers været noget af en oplevelse
for ham.
Før stævnet var der en uofficiel
landskamp mellem Danmark og
Sverige, hvor danskerne stillede
op med deres bedste hold, som bestod af: Lars Hauth, Claus Pedersen
og Jan Harkamp.
Resultatet blev 6-3 til svenskerne,
der blev ikke spillet double, det
var en lille smule skuffende, efter det hold vi stillede med.
Ellers var det meget godt bordtennis, og svenskerne spillede da også lidt for galleriet, og det var
det der gjorde det til godt og
underholdende bordtennis.
På vejen hjem tog Lars F. os med
ned på seminariet i Hj ørring, hvor
han underviser i computer, og
Jesper var helt vild med maskinerne (han var slet ikke til at
ri ve derfra).

'+

AIS Aarhus Betonfa~
Johann Gutenbergs Vej _
8200 Århus N
Telefon (06) "16 41 88

Vi tog deroppe ·fra kl. 17.30 og
på vejen hjem hørte undertegnede
Ib skrige for første gang, fordi
Jesper på en eller anden måde
var kommet til at åbne døren i bil en , I b s kr eg som '-a. 1dri g før .
Ellers var der ingen problemer på
turen, og vi var hjemme ca. 19,30.
Claus Larsen

»Bordtennis-fo lket« dækker ~t flot bord med
porcelæn fra

l====~ = = ==

=

=_==j _

bl•isenkram

l======== j
Stjernepladsen, 8200 Århus N
Telefon (06) 16 5411
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Med en god bank i ryggen
ha r du altid et hav af muligheder,
nar det gælder okonomi.

I
er --; Haodels~ankec. støtt----Team Danmark

AL1l0 MED I BILLEDEi'

HANDELSBA NKEN ~

Ta' KD med .på holdet...
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~
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Distriktskontoret, Åboulevarden 69, 8100 Århus C.
Tlf. (06) 12 53 00.

10

-vi skaffer penge til huse
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I ■ KLUBMESTERSKABERNE
Arets klubmesterskaber havde som
sædvanlig stor tilsl~ tning , og heldigvi s var der mange spændende kampe i de mange rækker.
Se 1 ve præ11i eoverrække 1sen skete på
årets gene ralfo rsam ling og de
place rede var som følge r:
Fællesrækken (Offi ciel klubm ester ):
1. Jan Gade'::lård
2. Lars Skytt e
3. Claus Larsen og Morten Brandstrup
Vinder af taber turne ringe n blev:
Erik Munk
Elite rækk en:
1. Lars Skytt e
Herre A-rækken:
1. Karsten Ehlig
2. Peter Krag hball e
Herre B-række.n:
. 1. Finn Poulsen
2. Jens- Erik Linde

Old Boys-rækken:
1. Jens- Erik Linde
Dame-rækken:
1. Anet te Moeskjær
2. I ben Sander
3. An~ette Johansen
I

~erre junio r-ræk ken:
l.. Cl a-us Larsen
2. Jespe r Overgård
3. Morten Brandstrup
Drenge A-rækken:
1. Rico Hermann
2. Erik Steff ensen
3. Mads Helm
Drenge B-rækken:
1. Peter Bødker
2. Søren Håkonson
3. Tore Mogensen

Herre C-rækken:
1. Robert Samsing
2. Vagn Jensen

11
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Lars Haut h i Sisu/MBK
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Som d~t sikker t er blevet de fleste bekendt
har Danmarksmesteren i herres ingle Lars Haufh
meldt sig ind i Sisu/MBK og vil i de kommend e
sæsoner (mens han er elev på journa li sthøjsk ole
her i Arhus) spille på klubbens l. hold.
n
Lars_blev i mart~ måned OM-~ester i såvel singl e
som, holdtu rnerin gen for sin gamle klub Virum
Sorgenfri BTK, hvor han bortse t fra et par sæsoner i Tyskland (Itzeh oe), har spille t alle
årene .
Vi byder naturl igvis Lars velkommen i klubben
og håber på et godt samarbejde de næste par

å;.

Samtidig med Lars Hauth' s indme ldelse har en
gammel kending meldt sig tilbag e under fanern e,
nemlig Lars Falck Hansen, der efter nogle år i
B75 Hirtsh als har valgt at stille op for en af
hans gamle klubbe r, nemlig Sisu/MBK.
Lars har igennem flere sæsoner været den bærende
kraft på B75's hold der efter en spadse re tur
helt fra serie l netop har kvalif iceret sig til
fdr første gang at spille i 2. divisi on i den
kommende sæson.
Lars Falck bydes velkommen tilbag e i klubben.
Udover de to ovennævnte vil den kommende sæsons
l. holds trup komme til at bestå af Lars Skytte ,
Jan Gadegård, Claes Knudsen og måske Michael
Hjorts høj (som stadig bor i København og andnu
ikke har taget stillin g til h·vor han vil spille
i den kommende sæson).
Vores gamle kending Kent Uldall har efter eget
ønske bedt om at spille på klubbens 2. hold i ~
den kommende sæson.
Med denne store tilgan g vil klubben i den komme nde sæson stå stærk rustet , og den 2. plads l. hol det fik ·i 2. divisi on, vil sikker t blive udskif t et
med oprykning til l. divisi on (uden at vi ta'r munden for fuld). Samtidig vil det også gavne vore
hold nedeft er, som alle vil blive styrke t og
måske give endnu et par oprykn ingsmu lighed er.
Som nævnt på forsid en i sidste klubbl ad har ogs å
Claus Pedersen (nærmere omtale ikke nødvendig )
også valgt at repræs entere Sisu/MBK ved stævner
og mester skaber , hvorfo r spille re fra Sisu /MBK
vil præge de danske stævne r.

~

LarsH auth
til Sisu/M BK
Den danske single-mester i bordtennis skrev
:i går under på klubskifte-papirern e i Ai-hus
Af l'fl(l'OOrd Gnun,
Den-:ZS.årige danske alngle•
mester l bordtellllla, Lan
Hauth, skrev l går:under på
de officielle papirer, der be·
kræfter, at ban fra rueste
aeson stiller op for Århusklubben Sløu/MBK, der spiller l %. division. Klubskiftet
er blevet en realitet, efter at
Lan Bautb 1. februar blev
optaget pi\ Danmarks Journall5u..jakole og derfor Oyttede W byen. Forel8blg lig•
ger det helt fast, at den ~ s ke mester spiller to år l Ar·
hm-klubben.

I---'

vJ

- Når jeg læser her i Århus, bliver det for meget rejserl, hvis jeg skulle frem og
tilbage mellem Århus og
Sjælland. Derfor har 1eg
valgt at stille op for en J..r.
hus-klub, siger Lars Hauth,
der blev dansk mester for
Virum 1 herre-single ved DM
1 Brabrand-Hallen. Søsteren,
Dorthe Hauth, blev ved samme lejlighed dansk mester i
dame-single.
- At jeg netop har valgt
Slsu/MBK hænger sammen
med, at jeg godt kunne lide,
hvad jeg så 1 klubben. Dertil
kommer, at der er mulighed
for at få en nøgle, så jeg kan
træne, når det passer mig.
At C1aua Pedersen ogaå har
valgt Slsu/MBK efter sit
klubskitte fra Brønderslev
har ogaå øvet en indOydelse.

Nu kan jeg træne med ham,
rykkes op som junior-spiller.
når han Ikke spiller for aln
Erik Steffens er et stort tavestberlinske klub, og så lent, ·og i klubben forventer
undgår vi også at møde hinman, at han bliver udtaget til
anden i semWnaler rundt landsholdet, der i juli skal til
ved de forskellige turnerin- EM for ungdom 1Belgien.
ger. Jeg føler mig i øvrigt
godt tilpas i Århus, hvor jeg
Tilgangen til Slsu/MBK
. jo også har en masse venner,
kommer i en. .' aæson, hvor
siger Lars Hauth,
klubben har haft stor succes
der tidligere har spillet i en med at arrangerer DM 1
Brabrand-Hallen. Fra alle
vesttysk klub.
- Jeg orker heller Ikke at alder blev dette arrangement
rost, og det har betydet, at
spille 1 Vesttyskland mere det er også for meget rejserl Århus-klubben øandsynllgviø
der, og så har vesttyskerne til næste år bliver vært for en
indført en ny regel, der siger, landskamp mellem Danat fra sæsonen 1987 kan uden- mark og England. Til efterlandske spillere, der er re- året skal Slsu/MBK afvikle
1 den landspræsenteret på de nationale første runde
oldboys-turnering.
hold, Ikke stille op for vest- dækkende
På
unionens neu;>p overtyske klubber, tilføjer Lars ståede repræsentantskabsHauth.
møde blev Slsu/MBKs formand · Ole Jensen hædret
- Lars Hauths klubskifte
skulle nu gerne betyde, at vi med Årets Lederpokal, ligerykker op l 1. dlvløion igen, som
bestyrelsesmedlem
siger Slsu/MBKs formand,
Jens-Erik Linde fik æresOle Jensen, der 1 går var nålen i sølv for 20 års virke
med, da papirerne blev un- som leder.
derskreveL Vi har desuden
- Der sker noget l klubfået endnu en stærk spiller til
klubben. Det er Lars Falck ben 1 øjeblikket, siger JensErik Linde. Vl har netop
Hansen, der kommer fra 2.
divisions-klubben B 711 1 modtaget en invitation fra en
bulgarsk bordtennisklub om
Hirtshals. Han har tidligere
at komme ned til en turnespillet i VRI og Slsu/MBK.
ring. Vi skal stwe med en
Udover at spille divisionsherre- og damehold. Vi har jo
bordtennis har Lars Hauth
lovet at tnene med nogle af ikke mange damespillere i
klubben, men så skaffer vi
klubbens
unge
talenter.
nogle, tilføjer Jens-Erik LinBlandt andre den 13-årlge
de.
Erik Steffens, der næste år
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Dagsordenen:
l. Valg af dirig ent
2. Formandens beret ning
.
3. Kassereren fremlægger det revidered e regns kab, og redeg ør for
klubbens økonomi.
4. Indkomne forsl ag
5. Valg af
a. formand
b. 4 bestyrelsesmedlemmer

for utall ige aktiv itete r, som k
0
klubben til gode.
rnrnet"
Slut telig t kommer OJ med en kort
degø rel se for kommende sæson.
reResul tater fra stævn erog klubmest
5 kaber samt ho 1dturn eri ngens resu~rta ter {der finde s ande t steds i bl;_
det).

ad 3)
Regnskabet ble~ udde ~t. ILR gennem· c. l besty relse ssup plean t
gik
det punk tligt . Til regnskabet
d. 2 revis orer
var
hefte t dive rse noter som revie. l revis orsup plean t
sorer
ne ·var ophavsmænd ti 1. Der fore6. Even tuelt
gik en lang deba t omkring disse noter, hvora f kan nævnes:
Til stede var 35 medlemmer, hvora f
At navne skal påfø res bilag .
29 var stemm ebere ttiged e (medlemRevi sorer ne mente gene relt at bestymer over 14 år).
relse n skul le holde lidt igen med
udgi ftern e. Arets underskud kunne
ad l)
ikke acce~ teres og man forud så økoJens. Opstrup blev fores lået og
nomis
k kaos næste år, hvis dette
'1alg t.
vared e ved.
ad 2)
.
Der skal udste des faste rammer for
Formandens beret ning var bleve t ud- tlf. penge til besty relse
n og kampsend t til alle klubbens medlemmer.
forde
lere.
Et kort refer at herfr a:
Der opfor drede s til mere priva t bilOJ fremhæver det store aktiv itets kørse l for at lette udgi ftern e, samt
nivea u i klubben det forlø bne år.
at der blev unde rsøgt flere muligheAf disse aktiv itete r kan nævnes:
der ved nyan skaff elser .
Jugo slavi enstu ren, som blev en
De nye lyska sser var ikke de mange
stor succe s. DM senio r, som gik openge værd'.
ver al forve ntnin g rent arran geme ntsmæss igt; OJ takke r i denne forbi nBesty relse n unde rsøge r altid først
delse klubbens medlemmer for en
om priva tkørs el er muli g. I mange
god indsa ts. Vete ranud valge t har
tilfæ lde er dette
umul igt, hvorhele sæsonen stået for øl- og vand- for det kan blive dog
nødv endig t at ta ge
salg, male t gulv og vægge samt stå- tog eller leje bil.
et for arran geme ntet af julet urn. /
Best. mente selv at man havde be- ·
-fest en. OJ nævner også at der for
stræb t sig på at finde de billi gste
tiden er lidt uro omkring Vet.a fd.
nyan skaff elser .
Senio rudv alget som står for sommer- Revi sorer ne
mente at næste års regn aktiv itete rne samt julef esten .
skab skul le forbe dres både i udfor mUngd~msudval~et som har_gennemført
ning og rent resul tatm æssi gt. De optræni ngssa mling e~,_t rænin gswe ekfordr ede besty relse n til at være Ib
ende r, somm erakt ivitet er for kommere behjæ lpeli g med regns kabe t.
munen, skole stævn e og m.m. Blad- og Dette tog besty relse n
til efter retPR-u dvalg et som med div. forsi nkel - ning.
ser når op på 5 blade i denne sæson.
Ikke sport -udv alget (TS) som står
ad 4) (se næste side)
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GENERALFORSAMLINGEN

ad 4)
Bestyrelsen havde 2 forslag til
lovændringer, som blev vedtaget.
§2 stk. 4 ændres til:
Klubben består af såvel aktive som
passive medlemmer.
ad 5)
tinde pavde beslvttet at trække
sig tilbage fra bestyrelsen. OJ
takkede Linde for et godt samarbejde og understregede samtidig Lindes
uvurderlighed i klubbens fremtidige
færd.
a) OJ genvælges med stort bifald.
b) ILR, JV og TS genvælges og
Klaus Witved nyvælges.
c) Annette Moeskjær (nyvælges).
d) Peter Kragballe og Jens "Hubert"
Opstrup.(genvælges).
e) Flemming Pedersen (nyvalg)

u
Gert Hansen vil gerne have en hyggeaften med dart osv.
På opfordring far Gert Hansen giver
bestyrelsen tilladelse til at man
kan tage egne drikkevarer med i
klubben, på aftener hvor der ikke
~no.t_malt kommer folk med nøgle til
skaoet. Dette gælder naturligvis
kun i sommerperioden.
Bent Andersen fremhæver manglende
rengørinq på fortrappen, oq forespørqer om ændrinqer i spillelokalet.
OJ: Kommunen har lovet os en qlasvæq.
ILR takkede veteranerne for deres
vaqter ved øl/vand-salget hele sæ- ·
sonen.
Pia vi 1 gerne .have damernes omklædningsrum forbedret.
OJ: Også her arbejder kommunen med
sagen.

Herefter ønskede OJ de deltagende
god sommerferie.
en
ad 6) .
Jens V.
TS fremhævede det positive i den kritiske revision, da den gav anledning
til en god debat.
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Din økonomipartner
gi'r dig bedre råd

o r ~ . . . . der
•

e~~

det kan gå liurngt nok
Er du mellem 12 og 21 år, har vi en
god opsparingskonto til dig, nemlig
"Sprinter".
Du kan hæve, når du har lyst, men
alligevel betaler vi dig renter, lige så
høje, som hvis det havde været på
12 mdr. opsigelse, og du kan have op

ditIb

til 25.000 kr. stående. Sådan.
Den dag, du fylder 18, sprinter din
konto endnu mere deruda'. Så kan
du nemlig også låne på den.
Tæl dine renter sammen. Gang
med 21. Så meget kan du låne efter
et års opsparing. Op til 21.000 kr.

ARBEJDERNES

LANDSBANK

- din økonomipartner

M. P Bruuns Gade 22-24, 8100 Århus C.
Tlf. 06 -12 96 77
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[ ■ FRA MEDLEMMERNE
Debut i Sisu/MBK
Lun sommeraften 1985, klokken nærmer sig halvotte. ~ire fo~ventningsfulde un~e mænd svinger sig spændt
op på deres cykl er o .:l ::.æ·l ter kursen mod Set. Annagades Skole, på
vej mod deres første trænings aften
i klub, efter i halvandet år at
have spillet ustruktu reret bordtennis på privat basis.
Præcis klokken haJvotte entrer vi
for første gang Sisu/MBK's klublokaler i kælderen under Set, Annagade Skole, og spørger efter Ib
Lykkemark, som aftalt telefonis k
med formand Ole Jensen. "Det er
mig" svarer en dyb, lidt brøsig
stemme, som viser sig at komme fra
en stor sorthåre t mand med et kraftigt udviklet overskæg. "Ka vi komme til at spille bordtenn is her",
spørger vi lidt ængstelig e. "Ja,
det ka' I godt, men det koster 475
kr. og de skal helst betales med
det samme, hvis I vil spille turnering". Den var god nok, det var
kasserer Ib Lykkemark, vi stod
overfor. Han var vist ikke i den
bedste lune, måske havde han lige
tabt en vigtig kamp, har vi senere
tænkt på, da vi ellers har lært ham
at kende som en rar og omgængelig
person.
Alt bliver dog ordnet, og vi får
lov til at vente med at betale til
senere, hvorfor vi begiver os oven-·
på for at klæde om.
I omklædningsrummet møder vi en
lille tætbygget mand, det vi ste sig
senere, at han havde en stærk tilknytning til Centrumdemokraterne i
almindelighed og bordtenn is i Sisu/
MBK i særdelehed, som indleder samt~len med spørgsmå l et: "Har i no~en
tilknytning til trykkerib ranchen? ".
Som læseren sikkert allerede har
gætt~t, drejer det sig om Sisu/MBKs.
chefideolog, Jens-Erik Linde.
Vel tilbage i spillelok alet fik vi

tilkænpe t os et bord (det var mandag aften). I løbet af aftenen og
de efterfølg ende trænings aftener
blev det klart for os, at vi ikke
foreløbig kunne gøre bordtennis til
vores levevej, tværtimod var omkostningerne større end forvente t,
da det viste sig, at det udmærkede
kl~bliv ofte blev afslutte t med en
tur på Rottehul let, som ligefrem
har en speciel bordtennismenu, til
favørpris . Dette arrangement var
i øvrigt ikke kommet i stand uden
ovennævnte Jens-Erik Lindes initiativ.
Noget af det mest spændende i vores
første sæson som klubspil ler har
været vores deltagels e i turneringen, blandt andet sammen med to
andre serie 4-hold fra Sisu/MBK.
Trods intensiv TOPtræning gennem
hele sæsonen, bl.a. på Rottehul let,
opnåede vi alligevel ikke nogen
topplacer ing. Vi har derfor beslut}et os for at intensive re træningen
til næste år. Vi søger i den forbindelse efter sponsorer - vi har
allerede følere ude hos Ceres og
Rottehul let, som ser positivt på
sagen.
Afslutnin gsvis er vi alle fire enige
om, at vores beslutnin g om at melde
os ind i en klub har været en ubetinget succes, og vi kan kun opfordre andre "ustruktu rerede" bordtennissp illere til at gøre det samme. Indtil Sisu/MBK overtage r Stadionhalle n, vil vi dog opfordre
folk til at vælge en anden spilledag end mandag.
Poul Sørensen
Jesper Mogensen
Kaj Jensen
Bo Hansen

<
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KONKURRENc~

Karsten Ehlig og Jens-Erik
Linde har sæsonens bedste runder
i Minigol f (31 slag).

Det nye bladudvalg har beslutt et
at indføre en fast konkurrence i
klubbladet.
Der vil hvergang være 5 spørgsmål
og blandt alle de som har 5 rigti ge
svar trækkes lod oml. prænien,
som vil være startpengene for en
single og en double ved et stævne.

AT: Marianne Johansen endelig er
olevet medlem af klubben, velkommen .

Alle besvarelserne lægges i den i
klubben opsatte postkasse inden
sidste indlevringsfrist er udløbet.

AT: Claus Pedersen kom i finalen
vecf de jyske mesterskaber i tennis.

Konkurrence 10 (efter bladnr.)

AT: J~n Nygård har været portræ~
~eret ~ Aarhuus Stiftstidende, dog
ikke i sin egenskab af bordtennjsspiller, men som "DART-konge".

!I..:.

AT: samme hr~ Pedersens hest har
vundet flere løb i denne sæson.
AT: Michael Nørgaard har sagt ja
TIT at løfte den tunge arv efter
Tommy Samsing som dametræner for
den kommende sæson.
AT: de tidligere Glamsbjerg-mestre
,----Jouble Jan Gadegård/Ib Lykkemark
måtte se sig slået i 5 sæt af et
yderst veloplagt doublepar Jesper
Overgård/Erik Steffensen (iøvrigt
helt fortjent).
AT: ErikSteffensener med det
aanske drengelandshold til sekskant
turnering i Belgien.

l. Hvilken sæson vandt Sisu/MBK
3. division?
2. Hvad hed de tre faste spiller
på holdet?
3. Hvormange turneringshold havde
Sisu/MBK i DBTU/JBTU/AAG's turneringer ialt i sæsonen 1985/86?
4. I hvilken sæson deltog Sisu / MB K
sidst med et damehold i J BTU' s
turnering?
5. Nedenstående foto en af vore
damemedlemmer og hendes store
søster (sikkert medlem fra ef teråret). Hvad heder hun til
fornavn? (Mr d lr"" fv'- ~.e )

AT: samme hr Steffensen sammen med
Tico Hermann og Peter Bertram er
blevet udtaget til DBTU's træningslejr (Peter dog efter et afbud).
Tillykke drenge.
AT: der kunne være 22 Sisu/MBK'ere
Tføvrigt som de eneste gæster) i
Rottehullets lille lokale (mellemgangen) . en mandag aften.
AT: Otterup har 1andets bedste
Tsvafler, spørg bare Ole Jensen
eller Linde. Nej, spørg JBTU's
Erik Kastrup, han er me5teren.
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Si~ste frist for indlevering af
5-rigtige er mandag den 11. augu st
i postkassen.
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PIGERNES SIDER

En pige»kamp«
S m det vel eft erhånde n er all e
bokendt har Sisu/ MBK fået en ret
s~or dame/ pi ge-afde ling:
Hvis man tro r at vore pi ger er nogle små blide l am (se lv om de ser .
søde ud), kan nedenstå end~ bi ll edserie måske ret te denne vil dfa rel se.
Billederne er ikke fr a fø r og ef ter
kampen, men fø r og under . Vores to
furier Linda og Marianne er såmænd
bare blevet uenige om der var net
på serven ved stilling en 6-6 i
første sæt.
At vi ikke kan bringe et bill ede af
kampens dommer Anette (med et N)
Johansen, skyldes det at da hun
forsøgte at dænpe gemytterne lidt
ned, vendte de to furier sig straks
mod lille blide Anette, der stærkt
forkommen måtte på skadestuen .
Og så var der ikke engang nogen
der ville låne hende en cykel.
Ved redaktionens slutning var der
endnu ikke kommet bulletin er fra
skadestuen, om hvor hårdt hun var
medtaget, dog skulle der vist ikke
være noget brækket.
Det sidste billede viser de 2 små
lam genforenet, efter at de har
ordnet dommer Anette (hende med et

bidrag herti l kan indsættes på gi ro
nr. 526 02 21.
.n

N).

Se sådan forløbe r en normal træningstime hos pigerne, der da også allerede har slidt 2 trænere op.
Michael Sommer flygtede helt til
Australien, mens Tommy Samsing
efter sigende holder sig skjult i
Rosenhøj.
Det er derfor med sto~ beundring
at vi har erfaret at Michael Nørgaard har påtaget sig hvervet i den
kommende sæson. En modig beslutni ng
der desværre har bevirke t at Mic~ael ikke har kunnet forny sin
livsfors ikring.
Det er derfor beslutt et at oprette
en fond for nedslid te dametrænere -
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Sisu/MBK set med en piges øjne
Nu er min 4. sæson i Sisu/MBK snart
ved at være ovre, og en ny kan tage sin start. Det var her på sin
plads at tilføje, at det efter min
mening, er en utrolig god klub at
færdes i. Ikke mindst pga. det gode sammenhold mellem unge og ældre,
men også pga. alle de aktiviteter
der bliver afholdt, ud over bordtennis.
Der bliver taget enormt godt imod
nye medlemmer, og man får indtryk
af at de ret hurtigt falder til i
klubben og kammeratskabskredsen.
Mit første "møde" med Sisu/MBK husker jeg tydeligt. Det startede
med at min mor så en annonce i avisen, og spurgte om vi (søster og
jeg) ikke kunne tænke os at prøve
det. Det kunne vi godt, og den l.
september 1982 sad vi i bussen på
vej ud til Set. Annagade.
Efter at have gået rundt i en halv
times tid og ledt efter det, fandt
vi endelig trappen som vi nu om
stunder ikke har det mindste besvær
med at finde. Vi luskede ned af
trappen, åbnede forsigtigt døren,
og stak hovederne ind.
Nede i den anden ende stod en "stor"
lyshåret dreng og spillede med en
anden. Da han så os, grinede han
og sagde "ja, ja, det er rigtigt
nok, det er derinde I skal klæde
om 111 Generte gik vi ind i omklædni ngsrummet.
Jeg husker endnu Mariannes kommentar da vi var blevet alene. "Hvis
det er vores træner, så skal jeg i
hvert fald ikke gå til bordtennis".
Men vi gik nu ind og spillede alligevel, og gudskelov for det.
De to første sæsoner havde vi Michael Sommer til træning om onsdagen kl. 16-18. Den første sæson
måtte vi klare os igennem alene,
bortset fra nogle små irriterende
drenge, som bl.a. Peter Bødker,
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Christian Guldman, Simon Juncker,
Kaspar Olsen o. lign. Men så skete
der noget i anden sæson: en ny pige
ankom, nemlig Iben. Det blev vendepunktet i vores bordtennis liv. Pludselig blev der fart over feltet (bare med alt andet end bordtennis), og
vi var sommetider ved at drive Sommer til vanvid. Jeg ved ikke om det
~åske var grunden til at han ikke
længere skulle træne os, sæsonen
efter.
Tredie sæson stod i Jens Vestergårds
tegn. Han var af en helt anden natur
end Sommer, og det kunne vi ~kke helt
acceptere i starten. Især ikke Mariane, hun holdt ligefrem op med at komme. Hun syntes ikke at Vestergård
havde humor (men det har hun også
ændret mening om, ligesom så meget
andet). Så det blev ikke til mere
bordtennis for Marianne i den sæson.
Iben og jeg derimod, holdt "pinen"
ud og blev bedre og bedre til at
spille. Måske vi koncentrerede os
mere om bordtennis denne sæson (fordi Marianne ikke var der til at forstyrre).
Imidlertid havde Iben og jeg også
meldt os til Jugoslaviensturen (sommeren 1985). Det har vi ikke et minut fortrudt, at vi gjorde. De penge
er givet godt ud, på en oplevelse
vi sent glemmer. Det er simpelthen
den bedste ferie jeg har haft.
Før turen kendte jeg kun Sommer,
Vestergård og flygtigt Ehlig, Linde
og Ib. Jeg havde selvfølgelig set
mange af de andre før; men aldrig
talt med dem. Men ·nede i Jugoslavien kom man hinanden nærmere, for der
var et fantastisk sammenhold. Mange
af dem jeg ikke talte med før, er nu
nogle af mine bedste venner. Det er
simpelthen fantastisk, hvad sådan
en tur kan føre med sig.
Denne sæson har jeg ikke spillet på
interessegruppe, men på et "rigtigt"
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ld (Dameholdet). Der kom pludseh~ andre piger i klubben og det
lig nye impulser. Nu kan vi samle
g~v r nok til et kamphold (eller
pi}e Iben Annette M, Britta og jeg
~o ·ede dameholdet, men der var og;n~ommet nye hoveder til, såsom
sl_ da Gitte og Hanne. I starten
,n '
. som_ t ræner,
havde
vi Tommy s~ms1n$
hvilket vi var virkeligt tilfredse
ed Men som alle nok ved er Tommy
jo ~n travlt optaget mand, og hans
fraværsprocent blev st~rre og ~tørre. Til sidst skulle vi selv finde
på noget træning. Men det hjalp at
der var så mange, der var bedre
end os, som vi kunne spille med.
Vi blev og er stadig flittige brugere af klubben - så godt som hver
mandag og torsdag. Vi er for at
snakke om noget helt andet - heller
ikke bange for at give en hjælpende
hånd med ved klubarrangementer,
eller på det berygtede Linde Tryk.
Nå, men her vil jeg slutte for
denne gang. Det jeg hovedsageligt
ville fortælle var, at det er en
sk ... god klub, hvor man føler sig
hjemme. Og de holder nogle gode
fester og arrangementer, bl.a.
minigolfturneriner m.m.
Anette (med l n) Johansen.

Marianne-GUF
p~ utallige opfordringer fra forskell~ge klubmedlemmer (specielt Moesk~ær o~ ~regers) bringer jeg hermed
mi~ deJlige opskrift på GUF (det der
hvide eller lyserøde stads man får ·
ovenpå isvaflerne.
Ingredienser: 4-6 personer
(tingene I/du skal bruge):
3 æggehvider
180 g sukker
evt. frugtfarve
l: Pisk hviderne stive
2: Vend sukkeret i
3: P1sk igen til sukkerkrystallerne
er helt smeltet
4: Tilsæt evt. lidt frugtfarve
5: VIGTIGT: Husk at stille Guffen
i køleskabet mindst l time før
serveringen (ellers er den alt
for tynd).
6: Rør lige rundt (håndkraft) i guffen, før du serverer den på en ,
dejlig stor portion is.
(Henvisning: DK-VT 13/6 hos Annette
Moeskjær)
Marianne Johansen

Vidste i at
Annette Moeskjær i al hemmelighed
er epeleptiker. Marianne kan bevidne
flere af hendes såkaldte anfald, og
udtaler følgende: Det rør mig ikke
derhjemme, men det er utroligt pinligt, når det sker . i bus sen11 •
11

~edaktionen: Pigerne har indsendt
~kke mindre end 10 håndskrevne sitil klubbladet - så nogl e må
esværre vente til næste nr .

/r

Marianne scorede et gennemsnit på
9, 7 til eksamen (hendes 6-tal i fysik
medregnet) uden at have Iben Sander
med i baglommen.
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Veteran-festen

Veteran-double 1986

Lørdag aften den 19. april afholdt
Veteranfadelingen sin årlige forårsfest. Samtidig med at man må
fastslå, at der kun var 32 deltagere, må man indrømme, at det var
den i særklasse festligste klubfest
vi har afholdt. Fra hovedafdelingen
deltog Jens-Erik Linde, der som
sædvanlig hyggede sig med sine ældre klubkammerater.
Der var en strålende stemning fra
start til slut, hvor man ind imellem optræden af medlemmerne, lotteri.,. fælles sang og prcBlli eoverrække 1se, dansepe til gJimrende levende
musik.
Det bedste tegn på, at alle befandt
sig godt, var at ingen forlod lokalet, før musikken sluttede kl. 24.
!øvrigt er det dejligt at konstatere, hvordan alle gjælper hinanden.
I løbet af 25 minutter, var 32 stole båret op på 2. sal, bprde og net
sat på plads, og alt i orden i lokal et.
Tak for det gutter.
RS

Med 34 veloplagte deltager~, afviklede vi Fredag den 18. april vort
år lige doublestævne.
I A-række~ var der to puljer med hhv.
5 og 4 par.
Her var den store overraskelse Gudrun Nielsen og Ejnar Rikskov, der
ved sikkert spil vand 2 kampe, og var
tæt på semifinalerne.
Semifi na 1er:
Sv.E. Sørensen/Holger Sørensen
2
Bent Andersen/Fritze Bech
1
Robert Samsing/Ove Holst
2
Tage Rikskov/Peter Vestervig
O

Dødsfald
Tirs<lag den 15. april havde vi den
store sorg, at miste vort ældste
medlem Frederik Nielsen, der blev
77 år.
Frederik var et rart menneske, som
alle i klubben havde det godt med.
Han var langt over 70 år, da han
startede sin bordtenniskarriere,
me~ han nåede alligevel an rimelig
styrke.
Frederik var den første på pletten
hver morgen, og han stod alene og
trænede server, indtil der kom en
'
makker.
Vi vil savne dig Frederik.
Æret være dit minde.
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Finale:
2
Sv.E. Sørensen/Holger Sørensen
Robert Samsing/Ove Holst
0
Finalisterne kom fra samme pulje,
hvor placeringen var modsat.
B-rækken havde kun 1 pulje, som efter
en serie fuldstændig jævnbyrdige
~ampe sluttede med følgende resultat:
1. Niels Nørgård/P.H. Hollenbo
2. Holger Sandgård/Gerhardt Teitchmann
3. Jørgen Secher/Peter Beuchert
C-rækken var igen en uhyre jævnbyrdig række med følgende resultat:
1. Valb. Albrechtsen/L. Hollenbo
2. Jørgen Brock/Astrid Knoth
3. Karl Pedersen/Edith Hansen
Her vil vi fremhæve og takke Jørgen
Brock, som dagen før var på krykker,
men ikke ville svigte stævnet, og
derfor kom, og spillede en medalje
hjem, sammen med vor veninde Astrid
Knoth.
Hjertelig tillykke til dem, og alle
de andre vindere.
RS

Nyhed ortensen,

alias Multi (taKarste~?~) alias Morten Karstensen
1entetf•· 0 ;e mest fremtrædende med- eta (~el-tid p.g.a. vinterdvale)
lemmer t ved ægteskabet - nå spøg
er af~:e Men jeg kunne godt 1ide at
til s1/·d der kan drive en pige som
vi~e, (~~rtensen, Karstensen? (M~ 1La1 la å 1aaaangt ud: Men med min
ti??) ( \ f ornemrne 1se for hvad der
natur ,gkt indser jeg at det bør
r korre '
.
e 1'kke træde 1 • • •
man
kun er ganske få i klubben,
Da dr set La i 1a, og da der er mander s~; først er begyndt at spi 11 e
~e'·r klub, efter at Karsten har
1 v et ned kommer her et resume
trapp
. '
)
1i esom 1 Skum osv. .
~ ~ten må være startet med bordtennt; i 1973. Som drengespiller (det
ar dengang der var ordentlige trævere og spillere, som f.eks. T. Samn ng, der kunne komme 11 d·1 re kt e II f ra
si
Maritza, og gennemføre en gang træning fra 9-12 lørdag morgen - fuldt
tilfredsstillend e - og tro det eller
ej, spillerne stod allerede parate
mindst et kvarter før og ventede. Og de hørte efter --- ~.ek~. sag~e
Tommy til os alle .. skift ikke til
de dyre bats (Mark V = 179 kr.)
før i er sikre i grundspillet. Dette
medførte at Kars ten som den abso 1ut
eneste, spillede med et grønt bat i
3 sæsoner. Tommy sagde også, hvor- ·
dan udgangssti 11 ingen burde være,
og det siges at være grunden til at
lllulti ikke har flyttet sig siden.
Da han blev junior, kom han i dårligt selskab (Witved og mig) og gennem en periode voksede dette kammeratskab således frem. En for alle all:_for en, som de sagde i A. Tolsto1J s berømte klassiker "Olsen
banden"
Blandt ~ore mere bizarre ideer kan
~vnes en fast tradition med at spilb~/0rdtennis lørdag eftermiddag, af(S dt af en tur ti 1 Marstrandsgade
sl~~~m~burgere og Milkshake) og aftidsb:d ~ed en konkurrence i 1angSenere ning un~er den kolde bruser.
udvalge~omd senior, var Karsten med i
' er skul le undersøge mu-

lighederne, i en sammenlægning af
klubberne MBK og Sisu 70.
Det gik jo fiht, hva'ba? og da Karsten nu var igang som bank-mand var
han jo et godt bud på en fremtidig
kasserer i klubben. Men desværre for
klubben satsede Karsten på at få
mest muligt ud af sin uddannelse, og
da han samtidig syntes at det var
sjovere at være håndboldmålmand,
først på 3. div. i AIA og senere på
AGF i 1. div., blev der jo mindre
og mindre tid til bordtennis, såvel
som leder som spiller.
Imidlertid smilede heldet til ham,
for det var just til en fest i håndboldafd, i AIA han mødte sine drømmes mål, Riddersken ( ?) på den
hvide hest. Kort sagt hende, sig
navnet 11 Laila 11 • Om hun havde sine
briller på den dag, står hen i det
uvisse (trods indicierne). Nå spøg
til side, selvfølgelig valgte Multi
kvalitet. Laila er en ualmindelig
sød og charmerende pige, som jeg meget gerne så som medlem i vores fortræffelige klub. Chancerne herfor er
yderst beskedne, da hun ikke engang
har været med til fest herovre (fy
Karsten).
Til sidst et stort tillykke til parret også fremover.
Tillykke.
Leif.

23

Provinsbanken

