
En tur gjennom Kjegleklubben Baltus historie 
 
Tanke: Kjegleslaging er aldeles ikke blott til lyst, det er utøvelse av livslangt vennskap. 
 

Stiftelsen og det første året 
 
Hvordan finner man på å starte en kjegleklubb? Og hva skal det være godt for?  

Bare den som i mange år har vært med på dette, vil til fulle forstå hva dette er, og hvor verdifull en slik 
institusjon er, og bare den vil forstå hvorfor man gjør dette, og hvorfor man fortsetter år etter år på 
samme måten i samme spor.  

Selv får vi gjerne svaret ved å spørre: hvordan ville våre vennskap fungert uten Baltus? Hva ville vi da 
hatt til felles?  

Nedenfor skal det i korthet gies en fremstilling av Baltus tilblivelse og tilværelse. Alt kan ikke komme 
med og alle kan ikke nevnes, men utviklingen skal beskrives, i alle fall så langt den kan sies å være 
historisk interessant. Noen ganger har nok Baltus vært "i fare", andre ganger har den vært høyst 
oppegående. Og "sportslig" har det svinget svært ...  

Vi finner starten beskrevet slik i den første Baltus-protokollen: 

Samlingsaften på 
Wesselstuen 

onsdag 8. januar 1969 
Tilstede var 11 av de 13 som ønsket å gå inn for en kjegleklubb: 
Franz Tittel, Hermann Friele, Truls Sundt, Gunnar Kjøde, Erik Sande, Knut Rosenlund, 
Rolf Westfal-Larsen, Girts Ozols, Stein Nordhus, (Helge Madsen),(Finn Isdahl), Eivind 
Sindre og Arne Lund.  
 
Nå var nok ikke "Wesselstuen" det beste stedet for å diskutere seg fram til klubbens drift. 
Mye ukonsentrert prat resulterte i gruppediskusjoner hvor alt annet ble diskutert enn 
kjegler, klubb og konstitusjon. Vi var i alle fall enige om å gå inn for denne så populære 
"sport" og utsatte dermed diskusjonen til vår åpningsdag, den 16. jan '69. Hermann påtok 
seg å være den 1. klubbvert. Jeg gikk med på å være formann inntil vi foretok valg. Møtet 
fortsatte som det hadde begynt, - med selskapelig samvær. En meget positiv begynnelse.

ABL  

 
Så kom første slagning den 16. januar 1969 med fullt oppmøte, 13 mann! Baltus var i gang! At 
resultatene var elendige, spiller ingen rolle: beste 20-serie var på 113, beste 10-serie på 65. Ellers lå 
resultatene jevnt rundt 40 på 10-seriene, men den som skjønner noe av dette, skjønner også at 
poenget ikke er gode tall, men godt vennskap som pleies.  

Vi må også ta med oss det protokollerte etter første slagning. Der står det, sirlig ført i pennen av Arne: 

Resultatlisten på foregående side gir et godt inntrykk av usikkerheten på banen i aften. 
Imidlertid var bror Eilif, med sin 5 års erfaring på kjeglebanen, villig til å sette oss inn i 
dette med slåing, tabelloppsett og poengberegninger. Vi merket deretter tydelig at 
forvirringen var på nedadgående, - men med 27 halvlitere under vesten, ble vel 
resultatene de samme. 
 
Aftenens klubbvert: Hermann 



Sted: Frieles kontor i C. Sundtsgt. 
 
Morsomt arrangert med kaffe og smør(re)brød, - på konferanserommet. Anledningen 
egnet seg derfor godt til å komme inn på klubbens fremtidige ve og vel. 
 
Konklusjon:  
Valg av 
formann:  Valget fallt på undertegnede. Franz var farlig konkurrent til vervet.  

Konstitusjon:  
En klubb i helt frie former, uten lover av noe slag. Det er bare ønskelig at 
de respektive har god grunn til å holde seg vekke på møtedagen (2. hver 
torsdag).  

Betaling:  Kr 50,- pro. pers. pr. sesong (Utgifter pr. gang: leie kr. 26,-, gutter kr. 24,-
)   

 
Møtet ble avsluttet med omvisning i bedriften. Et interessant innblikk.    

 
Takket være disse opptegnelser fra Arne, har vi en god og morsom beskrivelse av opphavet til Baltus.  

1969 gikk så sin gang med jevnlige slagninger med imponerende fremmøter. Finn falt riktignok ut etter 
sommeren, men i oktober kom Rolf T. inn på den "ledige" plassen.  

Etter andre slagning ser det ut til at første "hjemmebesøk" ble foretatt: protokollen forteller at Truls den 
30. januar 1969 holdt en koselig aften i Ole Brinchsvei med ost og kjeks + rødvin, - mens Finn var på 
bryllupsreise! Og gangen etter hadde Stein arrangert omvisning på Hotel Norge hvor man - etter 
sigende - fikk et innblikk i "virksomhetens bakside" men slett ikke smaksprøver i baren. Ellers ser det 
ut som om Wesselstuen ble flittig brukt til rekreasjon, og vi har få opplysninger ellers om 
utenomsportslige aktiviteter. 

Hele gjengen var påmeldt til den store Kongematchen, men protokollen sier intet om hvordan det gikk 
... Og heller ikke ser det ut til å ha vært kåret noen "intern" konge, ingen Dronning eller annet som vi i 
dag fyller året med. 

Når vi i ettertid går gjennom den sportslige delen av virksomheten, ser vi at det vi i dag kaller 10-er-
salaten ville tiltalt Knut som følge av oppnådde 64,53 poeng, og han ville også tatt 20-er-salaten med 
119,67 poeng. Men som allerede nevnt noen ganger, er det sportslige i hvert fall ikke det viktigste. Det 
viktigste var og ble 

at vi var i gang! 
 
  

De neste årene - 1970 til 1974 
 
A llerede tidlig i januar 1970 ble første "Kongeaften" arrangert, - torsdag den 29. januar slo Erik en 10-
serie på 72 poeng, men Kongetittelen gikk til Gunnar for 20-serien etter oppnådde 139 poeng. Den 
gang var det tydeligvis beste 20-serie som ga tittelen, ikke noe sammenlagtresultat. 

Allerede to dager etter - lørdag 31. januar 1970 - ble klubbens første Dronningaften arrangert, først på 
banen hvor Vibeke gikk av med seier og fikk tittel. Så feiret man på Hotel Orion for kr 75,- pr person. 
Menyen er oppgitt å ha bestått av Orientalsk gryte, Karamell-pudding, rødvin og kaffe, - og avec for 
den som ønsket det. 

Resultatlistene fra slagningene viser det velkjente fenomen: det ble svak oppslutning utover våren og 
like etter sommeren, vanskelig å få "frivillige" klubbverter mv. 



I et brev fra formannen (Arne) av 11. august 1970 kan vi lese at han har fått "på hånden" en ny tid for 
slagning, nemlig annen hver fredag fra kl 1700 - 1900. Og slik ble det altså! Første gang 4. september 
1970. 

Rolf T. var bare med en gang i januar 1970 og kom ikke tilbake. Også Knut og Rolf W.L. "forsvant" 
etter sommeren, og man så seg om etter forsterkninger. I et brev i september fra formannen ble Arild 
W-J. foreslått innlemmet, og i oktober dukket han opp første gang. Valg av ny formann skjedde ved et 
brev med såkalt "opinionsfrist", - det kom tydeligvis ingen innvendinger og Franz overtok som formann 
fra 1. oktober 1970. 

 
Samlet sett ble 1971 et godt slagerår, fremmøtet ser ut til å ha vært brukbart. Stein utmerket seg ved å 
møte til 16 av 17 slagninger, og Girts slo 86 på en 10-serie, en personlig rekord han siden har tangert 
noen ganger. Girts ble også årets konge ved å slå 152 poeng på 20-serien den 5. februar. 

Dronningaften ble igjen arrangert, denne gang 6. februar, og Divert ble Dronning med 93 poeng på 20-
serie. Kveldens arrangement ser ellers ut til å ha vært avviklet hos Arild W-J. Kongematchen deltok vi 
sikkert i, men ingen har notert noe om hvordan det gikk for Baltus. 

 
Konge i 1972 ble Stein, arrangert 21. januar. Dagen etter holdt man Dronningaften og igjen ble det 
Divert som gikk av med seieren, denne gang med 89 poeng på en 20-serie, altså svakere enn 
foregående år. Kvelden ble feiret på Bellevue i smoking, og menyen kan være verd å ta med her: 

 
GÅSESTEK (2gg.) 

2 grønnsaker/rødkål/eplesaus 

OMELETTE SURPRISE 

KAFFE 

Pris pr. couvert inkl. lys, blomster, garderobe, merverdiavgift 
og service kr. 71,-. Rødvin efter forbruk innen nevnte ramme 

(1/3 fl. rødvin) 

  

Fremmøtet gjennom året var vekslende: Hermann møtte lite, Helge sjelden, og Arild hadde tydeligvis 
en travel høst. Arne møtte på samtlige 14 slagninger! 

Kongematchen ble arrangert i november - på Baltus sin kjegledag - og for første gang kan vi se at vi 
markerte oss på listene: Eyvind Sindre gikk inn på en 4.plass med 298 poeng, bare 7 poeng etter 
årets Konge. Og totalt havnet Baltus på en 10. plass blant klubbene, bedre enn både Gunners, Viking 
og Gustibus. 

  

I 1973 fortsatte "utskiftingen" av medlemmer. Skaalborgerne gikk etter hvert ut, således forsvant dette 
året både Gunnar, Helge og Arild. I Gunnar mistet klubben en meget habil slager, i 1973 møtte han tre 
ganger og toppet listene hver gang. Hvis det er riktig å regne det slik, var det han som skulle dra 
avgårde med salatene for dette året, hvis så få fremmøter ikke kan kvalifisere, ville Stein ligget på 
toppen. 

Vi hadde fortsatt Eyvind med oss, men dette var siste året. I 1974 hadde han ingen fremmøter. 



Som nytt medlem dukket dette året Jan opp med sin første deltagelse den 12.oktober. Men innvotert 
medlem ble han først i februar året etter. 

Ellers ser vi av protokollen at Dronningaften ble arrangert 3. februar 1973, først på banen og deretter 
på Bellevue. Inflasjonen gjør seg gjeldende og kuvertprisen er steget med 10 % siden året før, nå kr 
80,- pr person. Og dronning ble Ida, mens Gunnar ble klubbens konge kvelden før med 152 poeng på 
20-serien. 

  

Fra og med 1974 var en rekke av klubbens stiftere ikke lenger med. Knut, Gunnar, Erik, Eyvind, Rolf 
W.L., Finn, Hermann, Helge og Rolf T. var ikke lenger med, mens Girts, Stein, Arne, Franz og Truls 
fortsatte. Fra 1974 kom også Jan med, og i april også Snorre. På høsten dukket også Truls Th. opp 
som medlem. Baltus var på mange måter blitt en "ny klubb" med en ny personlighet. 

Fremmøtet var meget skiftende gjennom året. Med bare 8 aktive på det meste, kunne det heller ikke 
ventes så mange på banen hver gang. Flere ganger møtte bare 3 medlemmer opp. Man kan vel si at 
Baltus i noen grad var i faresonen? 

Det kan ikke sees noe om at hverken intern Kongematch eller Dronningaften ble arrangert. Det virker 
lite sannsynlig at ikke disse arrangementer ble avviklet, men intet er i hvert fall ført i protokollen. 

 
 


