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Ishøj April 2017 

 

Beretning for 2016-2017 

FSKBH Billard afd. 
 

 

Sæsonen 2016-2017 er slut. Vi startede sæsonen med en opløftning, i form af hoved-

rengøring og nyt gulvtæppe, alt som vi var så heldige at få gennem Grøndalsfonden. 

 

 

Vi har oplevet et mindre skift, på antallet af deltagelse i de forskellige turneringer. 

Ikke noget som tegner et markant problem endnu, men dog et billede af at forenin-

gerne får stadig større problemer med at holde medlemsantal til at stille til holdturne-

ringen, og slår mere og mere over på par- og enkeltmandsturneringerne. 

  

Ét hold kom som lovet tilbage, efter en pause. 

Heldigvis har vi stadig en solid og trofast skare af dedikerede foreninger, som stadig 

er glade for at komme og spille og repræsentere deres arbejdsplads/forening. 

 

Vi har nu afholdt vores fjerde 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. 

 

Vi kan dog glæde os over, at snakken om brugerbetaling, som verserede i starten af 

sæsonen, faldt til jorden, da man indgik forlig på området i stedet. Jeg har intet hørt 

omkring dette siden, men tør da heller ikke love at det aldrig kommer på tale igen. 

 

Vi skal fortsat ha’ fokus på belægning af lokaletid, hvorfor vi i udvalget prøver at 

promovere nye turneringer og spilleformer. Jeg håber at foreningsformændene vil 

være os behjælpelige med at få deres medlemmer til at tilmelde sig disse. 

 

Som jeg skrev lidt om i sidste års beretning, angående den stand vores billardborde er 

i, har vi i udvalget arbejdet på hvad vi kan gøre for disse. Vi har i skrivende stund, 

netop fået bevilget midler til en gennemgang af bordene, og vil i denne forbindelse 

indlede et samarbejde med Billardmanden. Vi vil i denne ombæring, forsøge os med 

en anden type klæder på bordene, hvilket er pro-klæder.  

Billardmanden er ikke et større team af folk, så det kan ske at arbejdet ikke er helt 

færdigt, når vi starter den ny sæson. Men det betyder bare at et bord eller to, må udgå 

i bordplanen i nogen tid. Ikke noget som ikke før er set. 
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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. 

 

 

16 spillere deltog i FSKBH Cuppen d. 1. April. Det var 3 mindre end året før. Hvilket 

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

Aalborg vidste vi godt ville udeblive, heldigvis fik vi igen besøg af vore venner fra 

Vordingborg. Også fra KBK fik vi besøge af, hvorfra jeg håber vi fremover kan 

trække flere deltagere fra. 

 

I December afholdte vi vores Juleskomagerturnering. 13 klubmedlemmer deltog i 

turneringen, og ekstra to til efterfølgende gløgg og æbleskiver. 

Det er desværre en pæn nedgang i tilmelding. Fra 20 deltagere sidste år til 13 i år. 

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

ringen til næste år. 

 

Skomager står tilsyneladende for skud. Vi forsøgte i sæsonen 14-15 med en løbende 

skomagerturnering, og fik et godt indtryk af interesse. Hvorfor vi da også indbød til 

dette i indeværende sæson. Vi måtte dog aflyse denne, da vi kun kunne tælle 3 tilmel-

dinger. 

Vi vil sandsynligvis gøre ét forsøg mere til denne turnering i næste sæson. 

 

 

Stafetturneringen havde også en mindre nedgang i tilmelding. 

6 2-mandshold deltog i år, fremfor 7 sidste år.  

Hold, hvor deltagerne kan finde hinanden på tværs af foreningerne. Jeg har stadig lidt 

større håb for denne turnering, da præmisser kører en del mere i tidens tand. 

 

 

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

keltmands turnering bygget på handicap.  

I 2016-2017 havde 11 spillere tilmeldt sig. Dog måtte én spiller trække sig, grundet 

sygdom. 

Det er én tilmelding mere end foregående sæson. 
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Vores holdturnering blev igen i år afholdt som sammenflettede rækker. 1.,2. og 3. 

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

get til, for ikke at få rækker inddelt i snit med kun 1 eller 2 hold i. Udvalget håber 

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 15 hold tilmeldt holdturneringen, fordelt på 11 foreninger. 

 

Vi har afholdt 2-Mandshold turnering igen i år.  

18 hold deltog i år, fordelt på 10 foreninger. 

Dette er en fremgang på 3 hold, men fordelt på samme antal foreninger. 

 

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

21 klubmedlemmer deltog i denne turnering. 

Hvilket desværre er en nedgang på 7 deltagere. 

 

Vi har afholdt Enkeltmands Hcp. Turnering. 

13 klubmedlemmer deltog i denne turnering. 

Hvilket desværre er en nedgang på 5 deltagere. 

 

 

 

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

 

Seniorbillard melder, at de har haft en spændende sæson.  

Vi er desværre kun 7 medlemmer, men et godt kammeratskab 

 

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

Med spændende kampe  

 

Vinder i år er Keld Thomsen der er enkeltmedlem  

 

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

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

 

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. 

Er man ikke medlem FSKBH. skal man være enkeltmedlem pris 100 kr. om året så 

man kan bare tag en kammerat med 
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Vi har i sæsonen 2016-2017 haft 82 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 


