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Beretning for 2017-2018 

FSKBH Billard afd. 
 

 

Sæson 2017-2018 blev sat i gang med et lettere opløft til vores billardborde. Det skal 

dog understreges at renoveringen er af lettere karakter, da det var det, der kunne be-

vilges midler til. Kantlister til fæstning af klæder, og tidligere ødelagte bolte og ge-

vind, var ting som havde fokus. Herudover lidt fokus på risikoen for splinter fra træ-

værket, hvilket til stadighed er i løbende udbedring. Vi har også taget beslutning om 

udskiftning af varmetermostater i alle bordene. Dette arbejde er dog stadig i gang, da 

vores borde er af 4 forskellige typer, vil det sidste blive skiftet i forbindelse med klæ-

deskift. 

Vi har nu været gennem vores første sæson med pro-klæder, hvilke er en nyere type 

klæde af syntetisk materiale. Det er min opfattelse at disse holder hvad de lover. Der 

synes dog en øget tendens til mindre skader, i form af små huller. Om det er et tilfæl-

de ved spil i denne sæson, vil jeg gerne lade tiden vise. Jeg mener dog at vi bør give 

pro-klæderne en chance, før vi går tilbage til Simonis klæder. Der er også lidt bedre 

økonomi i dem. 

Der har været lidt snak og tvivl på enkelte borde, om hvorvidt ballerne triller i lige 

linjer. Skulle der være noget skævhed i borde, kan det være kommet af det arbejde 

som har været på dem. Det vil der kigget på i løbende arbejde. 

Belysningen på bordene har også trukket lidt snak. Specielt bord 4-5. Det er muligt at 

vores lamper ikke er af ny dato, og det vil sandsynligt også være et taleemne på ud-

valgsmøder fra næste sæson. Jeg tror dog ikke at lamperne fejler noget, men dog at 

ophæng på et par borde, får lamperne til at hælde en smule, samt at belysning fra tag-

vinduer, er lidt forskellig ved bordene. 

 

 

Vi har i år haft en fin deltagelse på vores sædvanlige turneringer i forhold til sidste år. 

Der er dog stadig plads til mere deltagelse. Vi fik ikke i år brug for at finde på nye 

turneringer, og blev faktisk en smule presset på tid, grundet uventet deltagerantal på 

et par af de mindre turneringer. Vi formåede dog at gennemføre ved hinandens hjælp, 

og tusind tak til alle for det. Det kunne dog stadig være rigtig rart at se lidt større til-

slutning til vore nyere turneringer, samt vores julestævne. 

 

Det første år med ”Autonom træning” er gået. Det er min opfattelse at de få med-

lemmer som er tilmeldt, har været glade og tilfredse. Men det er kun ca. en håndfuld 

som har valgt dette tilbud. Jeg er sikker på at der vil komme flere til. 
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Vi har nu afholdt vores femte sæson i Grøndal Multicenter. Det er jo lokaler, som vi 

får til rådighed af Københavns kommune, og derfor ikke betaler noget for. Vi har der-

imod en forpligtigelse til at registrere vores brug, i forhold til vores behov for facilite-

ten. Vi har tidligere meddelt at det er planen og meningen, at alle foreningernes med-

lemmer burde kunne hjælpe til med denne registrering af brugere. Men vi er dog langt 

fra, hvor vi kunne ha’ været med dette. Det bør vi arbejde på i kommende sæson. 

 

Jeg vil i år gerne slå et slag for alle vores foreningsformænd. Overvejende mange gør 

et rigtig godt stykke arbejde. Og jeg synes at man skal opretholde og tilmed styrke 

den struktur, man har i sin forening. Billardudvalgets kontakt til foreningerne, bør gå 

gennem den eller de personer, som man i foreningen har valgt til dette. Det gør det 

nemmere for alle at holde overblik og orden. Så derfor, hjælp din formand til at hjæl-

pe dig. 

 

Lidt nyt i forhold til vores adgangs nøglebrikker, er at de tilsyneladende er steget i 

depositum fra kr. 50.- til kr. 100.-.  

Billardudvalget har ikke fået nogen besked om dette, heller ikke set opslag om det. 

Det kom op, da et medlem havde mistet sin og skulle ha’ en ny. 

Dette skal indehavere være klar over og opmærksomme på, hvis de skulle være så 

uheldige at miste deres. 

 

 

Indlæg fra vores afd. Seniorbillard 2018 
v
/Christian Jensen & John Tordrup  

 

Seniorbillard melder, at de har haft en spændende sæson.  

Vi er desværre kun 6 medlemmer, men et godt kammeratskab 

Seniorbillard har igen i år afholdt handicapturnering, hvor vi mødte hinanden 2 gange  

Med spændende kampe  

Vinder sæson 2017-2018 er Svend-Erik Johanneson, som er enkeltmedlem  

Vi er desværre kun 3 spillere fra FSKBH billard som spiller seniorbillard 

Jeg synes det er mærkelig der ikke er flere der vil deltage i kammeratskabet   

Vi spiller onsdag fra 10:00 til 13:00  

Kontingent er 25 kr. pr. mdr. vi spiller så det er 200 kr. om året da vi kun spiller 8 

mdr. 

Alle kan deltage, enten som enkeltmedlem eller medlem af en af de klubber som spil-

ler under FSKBH. Billard, så bare tag en kammerat med 

Er man ikke medlem af FSKBH. billard skal man være enkeltmedlem pris 100 kr. om 

året der går til kontoret. 
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Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at skrive beretningen, uden også at komme 

med denne, efterhånden traditionsfyldte opfordring, om at efterlade lokale og omgi-

velser i den ryddelige stand, som man ankom til den i. Vi har hængt nogle sedler op 

på opslagstavlerne over de små borde. Udvalget beder alle deltagere om at læse dem, 

og hjælpe os til at holde orden. 

 

 

15 spillere deltog i FSKBH Cuppen d. 7. April. Det var 1 mindre end året før. Hvilket 

gjorde at vi kunne afvikle på én dag, i stedet for 2. 

En lille nedgang i antallet af deltagere udefra. Vi vil næste år forsøge om vi kan træk-

ke flere deltagere fra andre klubber. 

 

I December afholdte vi vores Juleskomagerturnering. 15 klubmedlemmer deltog i 

turneringen, og én ekstra til efterfølgende gløgg og æbleskiver, som desværre blev 

ændret til hygge med en ”genstand”, grundet leveringsvanskeligheder i caféen. 

Det er én mere end sidste år, men desværre stadig en pæn nedgang i tilmelding i for-

hold til forventning. Fra 20 deltagere forrige år til 15 i år. 

Jeg håber at det umiddelbart er et kalender sammenfald, og at folk er tilbage i turne-

ringen til næste år. 

 

Vores forsøg for to år siden, med en løbende skomagerturnering, er desværre løbet på 

grund. Vi forsøgte at få tilmeldinger til denne sidste år, men kun 3 tilmeldte sig. Så vi 

må nok vente på bredere ønske, før vi igen sender indbydelse ud til denne. 

 

 

Stafetturneringen har i år haft i lille fremgang i tilmelding. 

10 2-mandshold deltog i år, fremfor 6 sidste år. 

Det er jo super-glædeligt, og gjorde at vi i år har måttet spille i to puljer. 

Husk at denne turnering danner hold, hvor deltagerne kan finde hinanden på tværs af 

foreningerne. Det er dog en turnering, som oprettes i exel-ark og er ikke snittællende, 

da vores system ikke kan håndtere disse. 

 

 

”Bedst af 3” turneringen er den nyeste af vores turneringer. Turneringen er en en-

keltmands turnering bygget på handicap.  

I 2017-2018 havde 12 spillere tilmeldt sig. Dog måtte én spiller trække sig, grundet 

for mange andre aktiviteter. 

Det er én tilmelding mere end foregående sæson. 

 

 

Vores holdturnering blev igen i år afholdt som sammenflettede rækker. 1.,2. og 3. 

division spillede mod/med hinanden. 4. Div.- A-Rækken og Serien ligeså. Dette er vi 

nødsaget til, for ikke at få rækker inddelt i snit med kun 1 eller 2 hold i. Udvalget hå-
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ber ikke dette giver anledning til for megen utilfredshed, over at skulle møde et hold 

som har en distance som er en smule lavere. Husk, at det er der en grund til. Dette gør 

desværre også at vi, alt efter antal hold i en division, kan regulere hvilke vandrepoka-

ler som udleveres. 

Vi har i sæsonen haft 14 hold tilmeldt holdturneringen, fordelt på 13 foreninger. 

 

Vi har afholdt 2-Mandshold turnering igen i år.  

16 hold deltog i år, fordelt på 7 foreninger. 

Dette er en nedgang på 2 hold, og 3 færre foreninger. 

 

Vi har afholdt Enkeltmandsturnering. Her finder vi årets bedste spiller i FSKBH regi. 

32 klubmedlemmer var tilmeldt i år, men efter lidt frafald, deltog 30 spillere i denne 

turnering. 

Hvilket lykkeligvis er en fremgang på 9 deltagere. 

 

Vi har afholdt Enkeltmands Hcp. Turnering. 

15 klubmedlemmer deltog i denne turnering. 

Hvilket er en fremgang på 2 deltagere. 

 

 

 

 

 

Vi har i sæsonen 2017-2018 haft 78 aktive klubmedlemmer inkl. 1 enkeltmedlem. 

Fordelt på 16 foreninger. 

 

Til sidst vil jeg takke alle de tilmeldte foreninger, og ikke mindst udvalget for en vel 

overstået sæson, for deres arbejde og tålmodighed og store hjælp. 

 

 

 

Thorbjørn Jensen 

Formand 


