BK Trekanten 2019

Uddeling af årets fiduspokal.

Dette års modtager af klubbens fiduspokal er en person med mange facetter.
Til tider kan det være svært at lukke munden på personen, lukke ned for personens mange ideer, lukke ned
for personens iver for at udvikle og give noget tilbage til den sport som personen har været en stor del
gennem hele livet.
BK Trekanten kan være utroligt stolte over at have personen i sin medlemsskare og utroligt stolte over at
have et loyalt medlem der går forrest på alle områder hvor klubben er med.
Skulle personen så ikke have modtaget denne hyldest væsentligt tidligere, måske! Men personen har aldrig
sat sig selv forrest og aldrig sat sig selv op på tronstolen for at blive set og hørt.
Dette års modtager af fiduspokalen er Per Henriksen.
Per er en person der udfordre, udvikler, debattere, lytter og samler. Pers kærlighed til bowlingsporten og til
vores klub er unik og vi kan som tidligere skrevet være utrolig glade og stolte over at have Per i vores klub.
Som klub kan det være svært at have medlemmer der udfordre den siddende bestyrelse, beslutningerne i
klubben, holdenes måde at spille på osv.
Men med Per er det en helt anden sag, Per stiller sig gerne til rådighed for at bakke op om beslutningerne
også selv om han ikke er helt enig, Per stiller gerne op og hjælper holdene i klubben og ikke mindst, så
elsker Per at skrive om alle vores hold og de resultater der spilles hjem og jeg skal i den forbindelse sige, at
der ikke bliver lagt fingre i mellem for at synliggøre vores hold, Per er skarp og kommer gerne med små
morsomme bemærkninger i hans skriv, bemærkninger omkring hvor gode vores hold er.
Det er mig derfor en stor glæde og ære at overrække årets fiduspokal til Per, TAK! til dig Per for alt hvad du
giver vores klub BK Trekanten.

Tillykke Per.

