


 

                                                                                     

 

 

SPECIALISTER I ØKONOMISYSTEMER OG IT-INFRASTRUKTUR 
 

VELKOMMEN TIL SCANDITEK 

Vi er et IT-firma, som er specialiseret i økonomisystemer og IT-
infrastruktur. Inden for disse to områder tilbyder vi et bredt udvalg 
af produkter og services, som alle skræddersyes til kundens 
unikke behov. 

Vores kunder er projekt- og produktionsorienterede virksomheder 
og skoler. Vi tilstræber langvarige kunderelationer, og som kunde 
vil du opleve, at vores medarbejdere er kompetente, lyttende og 
opsatte på at gøre en forskel for dig. 

Vores mantra er: Det vi tænker, er det, vi siger. Og det vi siger, er 
det, vi gør. 

 

IT-TOTALLEVERANDØR 

Scanditek tilbyder forskellige produkter og services inden for 
økonomisystemer og IT-infrastruktur. Vi er totalleverandør, 
hvilket vil sige, at vi kan levere alt den IT, din virksomhed eller 
skole har brug for. 
Økonomisystemer 

• Skole-IT 
Økonomisystemer 

• Netværksløsninger 
• Brancheløsninger. 

 

Scanditek Aps  - Eriksvej 24  - 8960 Randers SØ  - Tlf: 87425200   

  Email: info@scanditek.dk  -  www.scanditek.dk 

Scanditek består af erfarne C5- og netværks-specialister, som alle har en høj faglig stolthed. Det gør, at alle af kundens IT-
udfordringer bliver løst. Derfor er ingen udfordring for stor til Scanditek. Vores medarbejdere er nøje udvalgt efter faglige 
kriterier såvel som menneskelige værdier. 

mailto:info@scanditek.dk
www.scanditek.dk


 
 
 
Det er med stor glæde, at jeg som formand for Vejle BK endnu engang, kan byde velkommen til 
DM i 3 bande carambole  i dagene 13 – 15 Januar 2017. 
 
Efter 8 hårde tours ,hvor de bedste 5 er tællende som kvalifikation til dette års DM, har vi igen, 
fået samlet de fleste af landets bedste 3 bande spillere, mange er gengangere, men der er også 
blevet plads til en enkelt debutant.  
 
Vores uundværlige DREAM team, bl.a. Tove med sønner, hele Familien Andersen, og os i  Vejle 
Billard Klubs bestyrelse , glæder os utrolig meget til igen at tage denne udfordring op, som det er 
at holde et så stort stævne. 
Jeg vil også  gerne takke DDBU, for igen, at have tildelt os stævnet, det er helt klart er en stor ære 
for Vejle Billard Klub, jeg vil også rette en stor tak til, Allan Schrøder, som har været meget 
behjælpelig med vort program øst for storebælt. Til sidst en stor tak til vore sponsorer, uden dem 
ville det ikke have været muligt for os at lave et så veltilrettelagt arrangement.  
 
Vi vil gøre vort bedste, for at vi give spillere, officials og publikum nogle oplevelsesrige dage i Vejle. 
 
Stævnets festlige højdepunkt, bliver Lørdag aften kl. 19.00, hvor der vil blive afholdt banket for 
spillere, dommere, V.I.P’s m.m., der håber jeg vi vil få nogle hyggelige timer i hinandens selskab. 
 
Til sidst vil jeg gerne byde alle rigtig hjerteligt velkommen 
  
  
Rigtig god fornøjelse 
Allan Keith, Formand Vejle Billard Klub 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg med i processen: 
Du kan altid få oplyst, hvor langt opgaven er, om varerne er afsendt eller hvornår dette vil ske. Alle vores produkter 

bliver underlagt en nøje kvalitetskontrol, inden de bliver leveret til dig. 
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Eksperter i Profilvalsning 
til alle formål 

 Valsning til byggeri 
 
Dan Vals A/S tilbyder valsning af alt 
fra små detaljer til bærende 
konstruktioner. Vi valser spær, 
bjælker, spær til carporte, bjælker 
til altaner, facadebeklædning, 
søjleinddækning, håndlister til 

Valsning til industrien  
 
Dan Vals A/S tilbyder 
serieproduktion og specialprofiler 
efter ordre. 
Vi valser rørspiraler, rørbøjninger, 
flanger, conveyor og specialprofiler 
bukket op af plade m.m. 

Valsning til 
transportsektoren 

 Vi tilbyder valsning af en lang 
række forskellige komponenter 
indenfor segmentet transport, 
herunder: togskinner, togvinduer, 

Valsning til vindindustrien 

Dan Vals A/S leverer et bredt 
udvalg af komponenter til 
underleverandører i 
vindindustrien, herunder: karme, 
flanger, specialprofiler (bukket op 
af plade) afstivninger, 
afskærmninger og meget mere. 

mailto:info@danvals.dk


 

                        
Vejle Kommune byder spillere, trænere og officials velkommen til DM finalen i 3 bande carambole i Vejle 
Billard Klubs lokaler. Det er ikke hvilken som helst klub, der i år er værter for DM finalen. Klubbens historie 
går tilbage til 1929 og gennem tiderne har klubben været med til at skabe stolte billard traditioner i Vejle. 
 
Der skal lyde en stor tak til billard klubben, som i denne weekend er med til at sætte Vejle på 
danmarkskortet. Vores mål er at skabe rammer, der gør det nemt for idrætsforeningerne at arrangere 
idræts- og motionsevents, som skaber stolthed og fællesskab for Vejles borgere. Vi ønsker at tiltrække 
nationale og internationale sportsbegivenheder til byen. Det skal være spændende at besøge Vejle. Der 
sker altid noget! 
 
I Vejle Kommune satser vi på såvel breddeidræt og eliteidræt som på amatører og professionelle. Gode 
idrætsmuligheder skal findes i hele kommunen – både i land og by. På den måde skaber vi en aktiv 
kommune med fokus på idræt, bevægelse og sundhed.  
 
På vegne af Vejle Kommune ønsker jeg alle et godt DM stævne. 
Dan Arnløv Jørgensen 
Formand for Kultur- og Idrætsudvalget 
 

 

Istedgade 17 -  København   
Facebook: 22:22scandinavian   -    Instagram: 2222istedgade 

 

Skal du til København så er vi et besøg værd 

Velkommen til DM i Vejle 2017  
 



 

 

 

v/ Kim Bay 
Registreret Revisor 

Torvet 1, 2. sal.   -   4100 Ringsted   -   Telefon: 5761 7840   -   Email: kim@bay-rev.dk 

www.bay-rev.dk 
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Her midt i januar 2017, der har Den Danske Billard Union (DDBU) overdraget 
mesterskabet i hænderne på Vejle Billard Klub, som vi ved har gode organisatoriske 
kræfter og mange billardfaglige kompetencer. 
DDBU har placeret stævneafviklingen i Vejle, som er kendt som en rigtig sports by, og 
kendt som en by i det jyske med meget billard historik omkring sig.  
Her har DDBU tidligere arrangeret store internationale billard stævner og ligeledes flere 
DM stævner igennem årene. 
 
I denne historiske sammenhæng må man også nævne billard ikonet Søren Søgaard, som 
kom fra Vejle, og som vandt DM titler både i Keglebillard og i 3-bande carambole billard.  
Søren Søgaard byggede en stor billardvirksomhed op i Vejle, Søren Søgaard A/S.  
Den er siden hen blevet overtaget af sønnen Keld Søgaard, som også har gjort sig flot 
bemærket som både dygtig billardspiller ved DM finalestævner og som driftig 
virksomhedsleder.   

Op til DM finalestævnet er en stor arbejdsbyrde udført af Vejle Billard Klub, fra både 
klubbestyrelsen og fra medlemmers side. Jeg er vidende om, at I længe har været i gang 
med de forberedende opgaver til DM, samt med at lige få de sidste detaljer på plads inden 
arrangementet går i gang. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak Vejle Billard Klubs bestyrelse – for 
det gode arbejde med organiseringen af DM 2017 i Vejle. 
 
Jeg vil ligeledes på vegne af DDBU organisationen, også have lov til at sige mange tak til 
de klubmedlemmer, som har bistået klubbestyrelsen med at få dette DM på plads 
arrangørmæssigt. 
 
Jeg vil ligeledes sige tak til vores sponsorer, og tak til dem/jer, der giver en frivillig hånd 
med til at DM stævnet bliver en minderig oplevelse 
Som formand for DDBU er det mit håb, at DM Finalestævnet 2017 i Vejle Billard Klub må 
blive en succés på flere fronter, samt en fin propaganda for billardspillet i DK. 
 
Fra DDBU side glæder vi os til at se Dem til det Danske Mesterskab i 3-bande carambole 
billard i Vejle, med elitesport på Søgaard bordenes klæder, når det er bedst  
Velkommen til Vejle, og velkommen til Vejle Billard Klub ! 
 
 
Med venlig hilsen 
Flemming Busk Knudsen 
Formand Den Danske Billard Union 

Velkommen til det Danske Mesterskab i 3-bande carambole billard !  
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Rabat på 
 

Global – Serien fra 

Theory Cues til  

DM, samt resten af 

20 % i 

Rabat på 
 

Touch greb til  

DM, samt resten af 

januar 2017 



Allan Schrøder, Varde BK                                               Pulje A Seedet: 1 
 

 
 

 
 
Brian Knudsen, BK Grøndal                                            Pulje B Seedet: 2 
  

  
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
Erling Sjørup, ABK 31 Aalborg                                       Pulje D Seedet: 5 
 

 
 

 

Tonny Carlsen, Gøndal                                                     Pulje C Seedet:3 

Thomas Andersen, Varde BK                                           Pulje D Seedet:4 

Tony Carlsen, absolut Danmarks største internationale spiller 
gennem tiderne. Tony vandt sit 1. Danske mesterskab tilbage i 
1986, og har siden vundet 8 gange i alt. Derudover er det blevet til et 
hav af Em og Vm medaljer, med en Vm sølvmedalje individuelt som 
bedste resultat. Tony har derudover vundet mange 
holdmesterskaber i både Danmark og Holland. Tony er  af de helt 
store favoritter til dette DM 

Allan er en farlig herre, samlet nr. 1 er i dette års tour efter 8 
afdelinger. Normalt er han god for mindst en kvartfinale, mon ikke 
også det bliver tilfældet i år. Allan’s bedste individuelle resultat 
er sølvmedalje ved DM, og på den rigtige weekend kan han sagtens 
gå hele vejen til finalen. Har vundet 5 Danske mesterskaber for hold 

Brian, er igen en af mine personlige favoritter, han har en kæmpe 
stor forståelse for spillet, når han er på toppen. Brian har vundet EM 
sølv for 2 mands hold, 1 x individuel DM , og har flere topresultater 
ved Worldcups. Det er også blevet til 4 Danske mesterskaber for 
hold med Grøndal. Det bliver interessant og se om han går hele 
vejen 
 

Thomas, hører også til blandt favoritterne til dette DM, Thomas  er 
reagerende Dansk Mester og har desuden 2 sølvmedaljer på sit 
cv, han kan sagtens gå helt til tops igen. 
Thomas bedste internationale resultat er en 3 plads til VM for 
landshold. Det bliver spændende og se om han kan fortsætte de 
seneste måneders fantastiske spil 
 

Uanset hvilken billard gren du stiller op i, ja så er Erling en af de 
bedste, uden tvivl Danmarks stærkeste all-round billardspiller. 
Erling er vores sports eneste individuelle verdensmester 
nogensinde. I 3 bande er Erling aldrig gået helt til tops, men det er 
helt sikkert, at han har kvaliteterne til det. Så i den rigtige weekend 
er han helt sikkert en der kan give favoritterne modstand helt til 
målstregen. 



Puljeskemaer

PULJE A
Allan Schrøder MP Score Snit

Varde BK Dist. Indg. Serie

Martin Olesen DM
Vejle BK

Michael Toudal

Vejle BK

Thomas Holmehøj

Næstved BK BK

PULJE B
Brian Knudsen MP Score Snit

BK Grøndal Dist. Indg. Serie

Allan Keith DM
Vejle BK

Claus Føge

Vejle BK

Henrik Halling

Bristol Odense BK

PULJE C
Tonny Carlsen MP Score Snit

BK Grøndal Dist. Indg. Serie

Lars Dunch DM
BK Grøndal

Hans Laursen

CCB

Benny Stålbo

Vejle BK BK

PULJE D
Thomas Andersen MP Score Snit

Varde BK Dist. Indg. Serie

Erling Sjørup DM
ABK 31 Ålborg

Poul Bjerring

Horsens BK

Michael Hansen

Albertslund BK BK

2017

3-BANDE 

VEJLE

VEJLE

2017

VEJLE

VEJLE

3-BANDE 

3-BANDE 

2017

2017

3-BANDE 



KVARTFINALE A
VINDER PULJE A 1. SÆT Indg Gnsnit. Serie MP

2'ER PULJE D
KVARTFINALE B
VINDER PULJE C Score Indg Gnsnit. Serie MP

2'ER PULJE B
KVARTFINALE C
VINDER PULJE D Score Indg Gnsnit. Serie MP

2'ER PULJE  A
KVARTFINALE D
VINDER PULJE B Score Indg Gnsnit. Serie MP

2'ER PULJE C

SEMIFINALE A
VINDER KVARTFINALE A Score Indg Gnsnit. Serie MP

VINDER KVARTFINALE B
SEMIFINALE B
VINDER KVARTFINALE C Score Indg Gnsnit. Serie MP

VINDER KVARTFINALE D
FINALE
VINDER SEMIFINALE A Score Indg Gnsnit. Serie MP

VINDER SEMIFINALE B

Støtter DM 2017 i 3-bande carambole



Lars Dunch, Grøndal                                                        Pulje C Seedet: 6 
 

 
 
 

 
Allan Keith, Vejle BK                                                        Pulje B Seedet: 7 
  

 
 

 
Martin Olesen, Vejle BK                                                    Pulje A Seedet:8 
  

 

 
Michael Toudal, Vejle BK                                                  Pulje A Seedet:9 
  

 
 

 
Claus Føge, Vejle BK                                                     Pulje B Seedet: 10 
 

 
 

 
Hans Laursen CBC København                                     Pulje C Seedet:11 
  

 
 

 

Lars er gået fra stort talent til at have bidt sig fast i den absolutte top 
i dansk billard. Lars er reagerende Nordisk mester og har i 
November 2016 repræsenteret Danmark ved VM i Frankrig. Lars 
har deltaget i DM finalen 9 gange, og har en sølv medalje som sit 
bedste resultat. Mon det bliver i år at Lars går hele vejen mod titlen, 
han er i hvert fald en af favoritterne. 
 

Claus Føge, en af billardsportens ”gamle” drenge, Claus vandt sit 
første junior Dm i 1974, med 0.600 i snit. Claus er altid farlig for enhver 
spiller og det er ligesom når det virkelig gælder, så finder han lige et 
ekstra gear. Har inden for de sidste år kvalificeret sig til en world cup 
hovedturnering, hvilket kun er noget de færreste spillere gør. Det bliver 
spændende at følge Claus under dette års DM 

Martin har været i flere DM finaler, med en 6 plads i Vejle som bedste 
resultat. 1 x dansk mester for hold med Vejle og 3 jyske 
mesterskaber. Martin er en farlig spiller og virker meget skarpere end 
tidligere. Martin kunne sagtens finde på at tage en af de to pladser 
der giver videre adgang til slutkampene. 

Hans Laursen, så er yderligere præsentation hvis unødvendig. Hans  
Er et af de største ikoner i Dansk Billard, med et hav af danske 
mesterskaber, både individuelt og for hold, Em, Vm medaljer af alle 
karater. og World Cup sejre. Vi troede Hans var gået på ”pension”, 
men lysten er de sidste par år vendt tilbage, og Hans er igen at finde 
ved de store finaler 

Michael Toudal, en fantastisk fighter, hvilken topspiller frygter ikke 
at møde ham ?, for når det kører for Michael ser billard legende let 
ud. Michael har deltaget i 10 DM finaler, 5 gange har han nået 
kvartfinalerne, med en 3 plads som bedste resultat. 1 gang Dansk 
mester for hold med Vejle.  

Allan Keith har været en del af gamet i mange år, Har været i DM 
finalen mange gange tidligere, Allan har semifinalen som bedste 
resultat. Jeg ved at han gerne vil et skridt længere op, så han prøver 
sku en gang mere. På sine gode dage han spiller lige op med alle. 
Derudover kan han skrive 2 x Dm for hold på sit cv 



 

 

 

 

 

• Facader 

• Vinduer 

• Trappeopgange 

• Flyttelejligheder 

• Beton renovering 

• Kontorlokaler 

• Tapetsering 

• Sprøjtemaling 
 

 

  

 

 

Alt malerarbejde udføres. 
Vore specialer er: 

                               Malerfirmaet Sehard Aps  - Islevdalsvej  146  -  2610 Rødovre  -   

                               Tlf: 38601728  -  email: kontor@sehard.dk  -  www.sehard.dk 

 

Vi har faste samarbejdspartnere indenfor Tømrer/Snedker, Murer, VVS, El, Gulvservice, 
Facadeafrensning, Stillads og Lifte. Vi er derfor i stand til at udføre alle slags opgaver inden for alt 

håndværk. 

mailto:kontor@sehard.dk
www.sehard.dk




 
Poul Bjerring, Horsens BK                                            Pulje D Seedet: 12 
 

  
 

 
 
Michael Hansen, Albertslund                                        Pulje D Seedet: 13 
  

 
 

 
 
Benny Staalbo, Vejle BK                                                Pulje B Seedet: 14 
  

 
 
 

 
 
Henrik Halling, Bristol Odense                                     Pulje C Seedet: 15 
 

 
 

 
 
Thomas Holmehøj, Næstved BK                                    Pulje A Seedet:16 
 

 
 

 
 
 

Poul ”Grand old man”, en af feltets ældste spillere, men det kan 
absolut ikke ses, Poul er en fighter af guds nåde, og man skal aldrig 
vide sig sikker, absolut et emne til at gå videre fra den indledende 
pulje. Poul har et hav af finaler bag sig, med en DM sølvmedalje 
som bedste resultat. Derudover en del Danske Mesterskaber for 
hold 

Michael Hansen, en rigtig god all-round spiller, nykåret dansk mester 
i Biatlon, en titel som Michael har vundet 2 gange. Michael er en 
farlig ”Herre”, og kan altid vinde over de bedste spillere herhjemme, 
spændende og se om det rækker til videre deltagelse i pulje D 

Thomas er årets eneste debutant, det har været vildt at følge hans 
udvikling gennem de senere år. Fra at være ”kanonføde”, er 
Thomas nu der skal tages seriøst i den danske elite. Thomas har 
flere gode skalpe i dette års tours. Det bliver spændende at se 
hvordan det går ham i en svær pulje A 

Henrik Halling, eneste repræsentant fra fyns land. Henrik har de 
senere år forbedret sit spil væsentligt, og er på sine gode dage 
meget farlig for alle spillere, så ser billard legende let ud. Henrik 
har været i flere Dm finaler, det bliver interessant og se om det 
giver ret til videre deltagelse i pulje C 

Benny Staalbo, har i mange år været en del af den danske elite, 
Han er fra Viby Sjælland, men vi kan vist efterhånden godt kalde 
ham en ”Vejle Dreng”. Benny har et DM sølv som sit bedste 
individuelle resultat, flere gange DM for hold, bl.a. med Vejle og 
BK Amagerbro. Det bliver spændende at følge ham i en hård pulje 
på hjemmebanen i Vejle 



THT erhvervs- og boligudlejning

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEDDY H. THOMSEN  •  LANGGADE 75  •  7321 Gadbjerg, Denmark 

Murermester, Entreprenør  
og Aut. Kloakmester  
Teddy Thomsen Aps 
7321 Gadbjerg 
Tlf: 75876214 / 40276214 

 

THT 
Ring på 75876214 





 
 

 
 

 

 

 
Ren Polering  

 
Blegdamsvej 78,st 
2100 København Ø 

tlf 2873-3333 
renere@mail.dk 

Vi støtter Billardsporten  

ÅBNINGSTIDER:  
Vardevej 3, Vejle: 
Mandag-fredag kl. 05.30 - 
16.00 
Lørdag-søndag kl. 06.00 - 

ÅBNINGSTIDER: 
Roms Hule 45, Vejle: 
Mandag-fredag kl. 06.00 - 
16.30 
Lørdag-søndag kl. 06.30 - 

mailto:renere@mail.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køb dit herretøj 
her. 

Vi støtter Elite 
billard i Vejle 




