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Ishøj April 2019 

 

Beretning for 2018-2019 

FSKBH Billard afd. 
 

 

Da sæson 2018-2019 blev sat i gang, fik vi, med nye varmetermostater, sat afslutning 

på en lettere renovering af billardbordene. Opfattes nogen varmeforskel på de for-

skellige borde, kan det meget vel være grundet indstilling af termostaten, som ikke er 

ligetil. Vi har dog stadigvæk oplevet et par problemer med splinter, hvilket vi sand-

synligvis må leve med lidt endnu. Jeg mener dog vi har fået den renovering, som til-

bud og midler rakte til. 

 

I sæsonen 17-18 fik vi lagt pro-klæder på bordene, og var efter den sæson lidt i tvivl, 

om hvorvidt vi ønskede disse igen. Vi havde en del huller og skader på klæderne alle-

rede ret tidligt inde i sæsonen, men besluttede dog at prøve igen. For at se om det ikke 

bare skulle være en uheldsramt tid. Og i dag mener jeg bestemt at det har været til-

fældet. Bordene, i dag, mener jeg, tager sig mindst lige så pæne ud, som halvt inde i 

forrige sæson. Så jeg mener at vi sagtens kan fortsætte med pro-klæder. 

Udvalget arbejder fortsat på løsninger til at fornyelse eller renovering af bordene og 

lamper. 

 

Sæson 18-19 blev så også sidste sæson med gratis faciliteter. Hvilket betyder at snak-

ken om at skulle til at betale, et eller andet, gebyr for lokalet, som har været oppe at 

vende de seneste par år, nu er blevet en realitet. Nøjagtigt hvor meget vi skal til at 

betale, vides ikke helt på nuværende tidspunkt. Vi kan dog oplyse om at gebyret træ-

der i kraft pr. 1. juli 2019. Og at vi, i udvalget, vil se på om vi kan inkorporere belø-

bet i det budget, som vi allerede har. Bliver det dog ikke muligt, vil en mindre delta-

gergebyrstigning komme på tale, dog ikke før sæson 19-20. 

 

Sæson 18-19 var også den sidste med brugen af det gamle turneringsystem SuperNo-

va. Vi går ind i en ny sæson med et, for billarden, helt nyt system, som kaldes ”Stæv-

neplanner”. Vi håber i udvalget, at overgangen, opstart og kørsel med dette program, 

bliver så problemfrit som muligt. Og jeg vil i denne anledning opfordre alle formæn-

dene, til at indsende de oplysninger om deres medlemmer, som systemet skal bruge, 

for at køre planmæssigt. Udvalget har tidligere sendt bud efter disse, men kun få har 

sendt retur. 

 

Til sidst i mit forord, vil jeg igen denne gang gerne ha’ lov at slå et slag for adfærd i, 

og brug af, billardlokalet. Jeg skrev, for flere år siden, nogle opslag, som kunne hjæl-

pe til at få et godt miljø og en god stemning. Men ser stadig en del situationer, hvor 

spil bliver distraheret af diverse. Opslagene hænger der, men jeg ved ikke rigtig om 
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folk læser dem. Kort sagt, overtøj og madvarer ud af lokalet, og snak og bevægelse på 

en måde så andre ikke bliver generet i deres spil. Jeg håber endnu engang at formæn-

dene sørger for at deres medlemmer er gjort bekendt med disse opslag. 

 

 

 

Vi har også i år haft en ”ok” deltagelse på vores sædvanlige turneringer i forhold til 

sidste år. Der er dog stadig plads til mere deltagelse, og vi ser en mindre forskydning 

fra hold til to-mands- og enkeltmand. Hvilket er symptom på mindre tilbagegang. Vi 

fik heller ikke i år brug for at finde på nye turneringer. De nyere exel-baserede turne-

ringer, ser ud til at være blevet en succes, og tilmeldingen til disse kom for første 

gang, ud sammen med de øvrige faste, hvor det ”stort set” lykkes klubberne at få til-

meldt sine medlemmer. 

 

Vi har nu i 2 år haft tilbudt ”Autonom træning”. Og en håndfuld, som har taget imod 

tilbuddet, er så småt blevet til to håndfulde. Jeg er sikker på at vi vil se flere interesse-

rede de kommende år. Vi vil i udvalget, kigge på muligheden for at få én ind, som 

kan tilbyde de som ønsker det, noget træning af bedre kvalitet. Det skal dog siges, at 

de som ønsker dette, selv må knytte aftaler til dette. Og at dette kun gælder de som er 

tilmeldt autonom træning. 

 

Vi har nu afholdt vores sjette sæson i Grøndal Multicenter. Vi har stadig nogle pro-

blemer med ventilation og ovenlysvinduer, og vi har løbende kontaktet centret angå-

ende disse. Vi får dog stadig beskeden, at man arbejder på det. Umiddelbart er det 

min fornemmelse at centret står med samme problematik overfor leverandøren af 

ventilationssystemet. Hertil har vi haft lidt problemer med ovenlysvinduet over bord 

4, som åbner og lukker på automatik. Vi har været uheldige at få vand ind, og ned på 

bordet, når vind og vejr er til det. Det skal her siges, at man ikke må åbne disse vin-

duer, men gerne må lukke dem hvis de er åbne. 

Det er jo lokaler, som vi får til rådighed af Københavns kommune, og skal fra midten 

at næstkommende sæson betale et gebyr for den tid som vi har booket lokalet i. Vi har 

dermed en forpligtigelse til at registrere vores brug, i forhold til vores behov for faci-

liteten. Vi har tidligere meddelt at det er planen og meningen, at alle foreningernes 

medlemmer 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 sæ-

son. 

 

Jeg vil også igen 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 til-

med styrke den struktur, man har i sin forening. Billardudvalgets kontakt til forenin-

gerne, 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 for-

mand til at hjælpe dig. 
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Indlæg fra vores afd. Seniorbillard 2019 v/ John Tordrup  

 

Seniorbillard melder, at de har haft en noget flad sæson.  

Da der desværre kun er 2 tilmeldte tilbage, har John Tordrup meldt ud, at han desvær-

re trækker sig som tovholder for Seniorbillard. 

Om hvorvidt Seniorbillard fortsætter, afhænger af om de to sidste er interesserede i at 

køre tilbuddet videre. 

Jeg vil her lade tilbuddet stå opridset, i tilfælde af at nogen skulle ha’ lyst. 

 

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. 

  

 

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. Vores billardborde tilhører 

FSKBH, og vi har ansvar for at holde dem brugbare og pæne. Vedligehold og rengø-

ring er essentielt for at vi kan sikre, at vi kan bruge dem til turneringsbrug i flere år 

fremover. Hvilket også er derfor at vi i udvalget, indtil  videre, holder på at turne-

ringsvagten skal støvsuge og klargøre dem inden kampstart, på spilleaftener. Til dette 

vil udvalget gerne knytte en stor tak til de deltagere, som fra tid til anden, har hjulpet 

til med klargøringen. Alle billardspillere bør vide at det er en del af den sport vi dyr-

ker, at man sørger for at bordet er rent, inden man påbegynder spil. 

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. 

 

 

16 spillere deltog i FSKBH Cuppen d. 6. April. Det var 1 mere end året før. Hvilket 

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

Deltagerantallet er dog stadig ikke særlig godt, idet vi som noget nyt havde sendt in-

vitationen ud til godt 30 klubber under DDBU. Det gav ikke rigtig pote, men da tur-

neringen kan afvikles med kun 16 deltagere, vil vi gøre endnu et forsøg næste år. 

 

I December afholdte vi vores Juleskomagerturnering. 18 klubmedlemmer deltog i 

turneringen, og to ekstra til efterfølgende gløgg og æbleskiver. 

Det er 3 mere end sidste år, men desværre stadig en del færre end vi håbede på. 
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Stafetturneringen har i år haft i lille tilbagegang i tilmelding. 

9 2-mandshold deltog i år, fremfor 10 sidste år. 

Vi har dog igen i år måttet spille i to puljer, for at få dagene til at slå til. 

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 2018-2019 havde 14 spillere tilmeldt sig. Dog dukkede én spiller aldrig op, og tur-

neringen blev afviklet med 13 deltagere. 

Det er dog stadig én deltager mere end sidste 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-

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 12 hold tilmeldt holdturneringen, fordelt på 11 foreninger. 

Dette må siges at være lidt af et sørgeligt vendepunkt. At være færre foreninger end 

tilmeldte hold. Vi har på nuværende tidspunkt 6 foreninger som har set sig nødsaget 

til at slå nogle pjalter sammen, for at kunne finde deltagere til holdturneringen. 

 

Vi har afholdt 2-Mandshold turnering igen i år.  

17 hold deltog i år, fordelt på 10 foreninger. 

Dette er en fremgang på ét hold, og 2 foreninger. 

 

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

25 klubmedlemmer deltog i år. Hvilket desværre er en pæn nedgang på 5 deltagere i 

forhold til sidste år. 

 

Vi har afholdt Enkeltmands Hcp. Turnering. 

16 klubmedlemmer var tilmeldt, men en valgte at trække sig, så 15 klubmedlemmer 

deltog i denne turnering. 

Hvilket er samme antal som sidste år. 
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Vi har i sæsonen 2018-2019 haft 76 aktive klubmedlemmer inkl. 1 enkeltmedlem. 

Fordelt på 15 foreninger. Dette er en nedgang på én forening og 2 spillere, i forhold 

til sidste år. 

 

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 


