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Nyhedsbrev fra DDBU 

Dansk billard legende død - 96 år 

Den tidligere 15-dobbelte danske mester i 
keglebillard, Jørgen Koch, er død i en alder 
af 96 år. 

 
Den tidligere billardmester, Jørgen Koch, er død. 
Han blev 96 år. 

Han blev landskendt i DRs monopol-tid, hvor 
sportsredaktøren Gunnar "Nu" Hansen kommente-
rede billard-dysterne mellem først og fremmest 
Jørgen Koch og Søren Søgaard, der delte næsten 
alle de danske mesterskaber i keglebillard imellem 
sig fra Anden Verdenskrig og frem til 1976. 

Jørgen Koch nåede at vinde det individuelle danske 
mesterskab i keglebillard 15 gange, hvilket stadig-
væk er rekord. Så meget desto mere er det impo-
nerende, at hans første danske mesterskab først 
blev opnået i 1948, hvor han trods alt var fyldt 32. 

Søren Søgaard fra Vejle - der var fire år yngre end 
Jørgen Koch - døde i 1999, og torsdag i denne uge 
gik så københavneren Koch ind i den drømmeløse 
søvn. 

Jørgen Koch var enkemand, og  var æresmedlem-
mer af Den Danske Billard Union. 

Ære være hans minde 

Jørgen Koch bisættes torsdag den 22. november kl. 
12.00 fra Greve kirke 

Dette interview er lavet i 2007 og taget fra 

KBK’s hjemmeside 

Jørgen Koch, hvem er det ? 

 

Jørgen Koch er i dag 86 år og har desværre indstil-

let sin karriere indenfor billardsporten. 

Men forinden opnåede han, at vinde det individu-

elle danske mesterskab i keglebillard, ikke mindre 

end 15 gange for KBK, i perioden 1948-1976, og 

det danske holdmesterskab, i alt 20 gange, sam-

men med holdkammeraterne fra KBK. 

 

Jørgen Koch er den ene halvpart af "de to store" i 

dansk billardsport, den anden var Søren Søgaard. 

To spillere, som gennem mere end 40 år, nærmest 

var synonym med billard i Danmark og i 1978, 

sammen blev hædret efter fortjeneste, med et 

æresmedlemsskab af Den Danske Billard Union. 

 

I dag er kendis effekten ikke så stor i billard, men 

spurgte man manden på gaden for bare 15-20 år 
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siden, hvem Jørgen Koch og Søren Søgaard var, så 

kunne man være sikker på, at de svarede, at det 

var to billardspillere. 

 

 

Hvornår stiftede du første gang bekendtskab med 

billardsporten ? 

 

Koch:  

Jeg startede med at spille bordtennis og mit første 

møde med billardspillet skete i 1934, først på cafe 

og efterfølgende som spiller i Amager BK, som på 

det tidspunkt lå i forbindelse med Sønderbro Bo-

dega, i hollænder kvarteret på Amager. 

Efter et par år i Amager BK, kom jeg for første gang 

med på Lodberg's Billardsalon på Akseltorv og det 

var jo en helt anden billardkultur. Omgangstonen 

var meget formel, der skulle betales bordleje, mar-

kørleje og hele atmosfæren var meget anderledes. 

(En markør, var en person som mod betaling sør-

gede for at rejse kegler og føre scoretavle) 

 

Som ung spiller var det et dyrt sted at spille, men 

når jeg vandt kampene, gik det godt, hvorimod når 

jeg tabte, så kunne der godt gå en uge, inden der 

igen blev råd til at spille billard. 

 

En af de vigtige personer på Lodberg's var Inspek-

tør Rasmussen, som selv startede som markør. 

Efter et stykke tid kom Rasmussen hen til mig og 

sagde, at dette her med bare at gå og spille ikke 

nyttede noget. Nu må De se at blive meldt ind i 

klubben. Dengang var man De's og på Lodberg's 

holdt man, som tidligere nævnt, meget på former-

ne. 

Så i 1937 blev jeg meldt ind i KBK, og har været 

medlem siden. 

 

De mørke år fra 1939-45 gav mange problemer, 

men enkelte turneringer blev dog afviklet, bl.a. 

Københavnsmesterskabet i 1944, hvor Koch bliver 

nr. 3, med sejr over Calle Lauritzen og pudsigt nok 

bliver det Kaj Foldager som vinder mesterskabet. 

Foldager, som på dette tidspunkt spiller for Valby 

BK, bliver siden mest kendt som spiller for Esbjerg 

BC, bl.a. ved flere DM stævner. 

I 1944 er Koch med for første gang i slutspil om 

DM, som skal afvikles på Restaurant Valencia i Kø-

benhavn. Men mod en godt spillende klubkamme-

rat, C. K. Andresen, 1000 points i 14 indgange, kan 

Koch ikke stille noget op og m? nøjes med 3. plad-

sen, efter sejr over Charles Mortensen fra Odense. 

 

Koch:  

Ved DM slutspillet i 1947, mødes Søren Søgaard og 

jeg for første gang, i kampen om DM guldet. 

Jeg må erkende, at i denne kamp havde jeg Søren 

nede i sækken, men formåede desværre ikke at 

snøre til, på det afgørende tidspunkt. 

 

Finalekampen sluttede 1500-1013 i Søgaard's fa-

vør. I 10. indgang fører Koch 540-129, i 15. indgang 

882-470. I 23. indgang er stillingen 1005 mod Sø-

gaard's 996, men så afslutter Søgaard med serier 

på 152, 117 og 235 og kampen er slut. 

 

Koch:  
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Søren Søgaard var en svær modstander, især fordi 

hans respekt for en spiller han ikke havde tabt til, 

var meget lille. 

Men i år 1948 besejrer jeg Søren i finalen om DM, 

vinder mit første mesterskab og måske ligeså vigtig 

for mig, respekten fra en stor spiller.  

 

Hvad er din største oplevelse i din tid som billard-

spiller ? 

 

Koch:  

Helt klart min første DM titel i 48. Det var mit før-

ste store mål, at vinde DM titlen, og at det så bli-

ver over Søgaard, som på det tidspunkt havde vun-

det DM 3 år i træk, gjorde kun dette DM endnu 

mere vigtig for mig. 

 

Men DM i Keglebillard i 1950 står også for mig som 

en meget stor oplevelse. Finalestævnet blev 

afholdt i Idrætshuset i København, med 850 tilsku-

ere på bænkene og her vandt jeg mit 2. danske 

mesterskab. 

Der var en helt fantastisk stemning og opbakning 

fra publikum, noget der mangler i dag. 

 

Det skal også nævnes, at Koch samtidig sætter ny 

rekord, med en serie på 660 points og 92,30 i gen-

nemsnit, i første kamp mod Søgaard og efterføl-

gende i finalekampen mod Foldager, endnu en-

gang forbedrer sin serierekord til 696 points og 

samtidig lukker kampen i 10 indgange til 1500 po-

ints, 150,00 i gennemsnit, også ny rekord. 

 

Koch:  

En lille sjov historie fra dette stævne: 

Før kampen foretager Foldager og jeg nogle op-

varmningsstød og her bemærker jeg, at Foldager 

optræder i hvide tennissko. 

Er du ikke klar over, at det var i går der var Gymna-

stikmesterskab ?, siger jeg til ham. 

Foldager svarede: Jo, men jeg skal sige dig, at siden 

jeg har anskaffet disse sko, har jeg ikke tabt en 

eneste kamp. 

Jah, siger jeg til ham, så bliver jeg jo nok nødt til at 

betale for et par nye Lykkesko til dig. 

 

Hvordan opfattede du konkurrencen mellem dig 

selv, Søgaard, Foldager, Andresen og de andre 

store spillere i den tid ? 

 

Koch:  

Jeg tror vi alle opfattede hinanden som gode ven-

ner og glade amatører i bogstavelig forstand. 

Amatør i disse år var ensbetydende med, at man 

selv skulle betale alle udgifter til rejse og ophold til 

stævner, samt udgifter i øvrigt, som var forbundet 

med at spille billard. 

Red.: I 50'erne fik 3-bande carambole et stort op-

sving bl.a. med flere besøg af René Vingerhoed fra 

Belgien. Har du aldrig overvejet at gå over til ca-

rambole ? 

 

Koch:  
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Jeg forsøgte mig med 3-bande carambole i en sæ-

son og var da også fascineret af spillet, men det 

fangede aldrig rigtig min interesse alligevel. 

Mit gennemsnit nåede op på 0,500, men i sidste 

ende var det alligevel keglespillet der trak mest. 

 

Nu har vi været lidt rundt om hvordan det var at 

spille før i tiden. 

Nu hvor du ser billardsporten lidt fra sidelinien, 

hvordan ser du så sporten i dag og fremover ? 

 

Koch:  

Jeg er imponeret over den udvikling der er sket 

med billardspillet generelt. Der er rigtig mange go-

de billardspillere i Danmark, i alle discipliner, men 

stemningen ved kampe og stævner er alt for kede-

lig. Vi kan se i dag, at publikum ikke gider gå til bil-

lardstævner. 

Der knipses for meget. Publikum skal have mulig-

hed for at give udtryk for deres begejstring, som 

de kunne før i tiden. 

Stemningen er alt for gravkammeragtig og det er 

en af de ting der skal ændres for, at billardsporten 

bliver mere populær og igen kommer på TV. 

 

Tak for, at du ville afsætte tid til denne snak, Jør-

gen. Det har været hyggeligt og spændende, at 

høre om gamle dage, og vi er sikker på, at læserne 

vil synes det samme. 

 

Jørgen Koch's resultatliste: 

 

DM Keglebillard, individuelt: 

1948, 50, 52, 53, 57, 60, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 

75, 76. 

 

1. Division Keglebillard med KBK: 

1947, 48, 49, 52, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 

68, 69, 71, 73, 75, 76, 80. 

 

Æresmedlem af DDBU i 1989. 
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Sig navnet: 
JØRGEN KOCH. 
Mange unge spillere ved ikke, hvem han er. Men 
langt de fleste billardspillere har hørt om ham. 
 
Den store mester 
Sammen med Søren Søgaard sad han urokkeligt 
på tronen i keglebillard i 30 år. Og nu har han run-
det de 90. 
At besøge Jørgen Koch er lidt som at træde tilbage 
i tiden. Han og Søren Søgaard var denne skriver-
karls første møde med spillet. Set på TV. I sort/ 
hvid. Med Gunnar »Nu« Hansen som kommenta-
tor. Naturligvis. 
 
Siden har vi faktisk mødtes nogle gange. Men det 
er alligevel noget andet at mødes med Jørgen Koch 
på tomandshånd. I »lejren «, som han kalder den 
meget lave bebyggelse i det centrale Greve, hvor 
han bor. 
Jo, for jeg synes mest af alt, det ligner en ørkenlejr. 
Vejret er fint, så vi sætter os uden for. Jørgen Koch 
starter med at undskylde haven. Den er på ingen 
måde et vildnis, men der ville nok være dem, der 
ville mene, at den kunne trænge til en kærlig hånd. 
Men jeg gider ikke havearbejde. Jeg er ikke god til 
det. Jeg havde en havemand, der kom og hjalp 
mig, men så blev han 80 og syntes ikke længere, 
han kunne overkomme det. Men min svigersøn 
har lovet at komme og slå græsset snart, siger han. 
 

Kan du ikke prøve at starte med at fortælle 
om, hvordan du blev interesseret i billard? 
 
Jeg har været 15-16 år og dyrkede også bordtennis 
og fodbold. I fodbold nåede jeg faktisk at komme i 
KBUs pokalfinale for KFUM imod B93 i Parken og 
tabte. 
Nå, men det var billard, vi kom fra. Jo, altså min 
kammerat havde en far, som vi nogle gange skulle 
hente på værtshus. Så skete det jo, at vi tog et 
spil. Min kammerat ramte både den røde og den 
hvide bal, så han vandt, når vi spillede. Men det 
ville jeg ikke finde mig i. Så jeg henvendte mig i 

Jeg savner Søren… af Niels O. Hansen bragt første gang i Billard juni 2006 
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den daværende Amager Billard Klub. 
Det var godt nok sin sag, for man ville jo nødig vise 
hvor dårlig, man var. Men det endte alligevel med, 
at jeg meldte mig ind, og jeg kom hurtigt efter det. 
Efter få år var jeg klubbens bedste. 
 

Den unge Jørgen Koch fik især inspiration 
ved at se på én bestemt spiller. 
 
Kaj Foldager kom en gang imellem og trænede i 
Amager Billard Klub, og han var mit forbillede. 
Han var den teknisk bedste spiller i trediverne og 
under krigen. C. K. Andresen spillede kønnest, 
men Kaj Foldager var den teknisk bedste. Og 
så var han for øvrigt hyggelig at tale med. 
Da Danmark blev besat i 940, var Jørgen Koch 
skiftet til KBK, som spillede i »Lodberg«, der lå, 
hvor Palads-biografen ligger i dag. Klubben havde 
til huse på første sal. 
Det var ikke altid helt nemt at komme til at spille 
billard under krigen. For KBKs vedkommende 
blev det besværliggjort af, at tyskerne på et tids-
punkt tog »Lodberg«, og klubben spillede i stedet 
på ”Ritz” ved Vesterport. Mod slutningen af krigen 
tog tyskerne også ”Ritz” og klubben spillede kort-
varigt på Peter Bangs Vej indtil krigens afslutning. 
Udebaneture kunne være ret besværlige under 
krigen. Skulle man fra København til Nakskov, 
kunne det tage det meste af dagen. Men man tog 
det med godt humør, og så spillede vi kort under-
vejs. Naturligvis var jeg den bedste til at spille kort, 
men det endte nu altid med, at det var mig, der 
kom til at betale, siger Jørgen Koch og smiler over 
hele ansigtet. 
 

Selve klublivet foregik noget anderledes, 
end man kender det i dag 
 
Dels sagde man »De« til folk, og dels skulle man 
betale for leje af en markør (en mand, der mod 
betaling rejste kegler, red.). Det var taberen, der 
skulle betale lejen, så det gjaldt jo om at vinde. Det 
gjorde jeg som regel også, men jeg var også så hel-
dig, at der var en sagfører i KBK, der havde lagt et 
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beløb, så jeg også kunne tåle et nederlag i ny og 
næ. 
Efter krigen var det så, at epoken med Kochs og 
Søgaards næsten-duopol på det danske mester-
skab begyndte. Jeg husker, at Søren Søgaard blev 
spurgt, om årets DM blev spændende. »Ja da«, 
svarede han. »Det bliver spændende, hvem der 
bliver nummer to og tre«. 
Og det kom til at holde stik. Jeg kom i finalen, men 
blev fejet ud af bordet af Søren Søgaard. Først i 
1948 vandt jeg mit første DM. Det var stort. 
 

Siden blev Jørgen Koch og Søren Søgaard 
gode venner. 
 
Ja, i starten så vi skævt til hinanden, men Søren 
Søgaard blev den bedste ven, jeg har haft. Jeg sav-
ner ham meget. 
Jeg ved ikke, hvor mange taler, jeg har holdt for 
Søren. Han havde på det nærmeste rund fødsels-
dag hvert år. Vi passede godt sammen, og vores 
koner gik også godt i spænd. 
Når han solgte et billard -  og det gjorde han jo tit - 
så skete det mange gange, at han også arrangere-
de en opvisningskamp mellem os to. Så fik jeg en 
500-lap, og jeg havde jo også fået betalt turen, så 
det var helt fint. 
Opvisningskampene havde så også det, at det var 
jyden mod københavneren. Jeg er altid blevet 
godt behandlet af jyderne, selvom jeg har generet 
dem hele mit liv. Men de må jo synes, jeg er meget 
flink alligevel. Eller også er jeg bare for lille til, at 
de gider at slå på mig, siger Jørgen Koch tørt. 
 

Søren Søgaard blev også dansk mester i 3-
bande carambole. Et spil, der aldrig faldt i 
Jørgen Kochs smag. 
 
Det sagde mig ikke rigtigt noget. Jeg plejede at si-
ge, at det var carambolespillets skomager. Spillede 
man med 1,000 i snit, var man i verdensklasse. 
Men i dag spiller de bedste spillere jo med 2,000 i 
snit. Det må altså betyde, at opbygningen har ud-
viklet sig rigtigt meget. 

Jeg savner Søren… af Niels O. Hansen bragt første gang i Billard juni 2006 
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Jørgen Koch har faktisk været københavns-
mester 
i fri carambole. 
 
Men derefter var det, at jeg hørte om, hvad de 
spillede med i snit i udlandet. Så gad jeg ikke det 
mere. Det var jo næsten flovt at kunne kalde sig 
mester med det spil, jeg kunne præstere. 
 

I 1976 vandt Jørgen Koch sit sidste DM i 
keglebillard. Året efter vandt den blot 19-
årige Per Gottfredsen det danske mester-
skab, og i 1979 vandt Erling Sjørup som 
den hidtil yngste. Han var kun 17 år. 

 
Jeg gad ikke træne mere, og interessen var ikke 
den samme, siger Jørgen Koch om årsagen til, at 
han stoppede på toppen i en alder af 60 år. 
 

Hvad har du så lavet i de sidste 30 år? 
 
Jeg fortsatte med at spille  med på holdet i nogle 
år. Så spillede jeg lidt med fire forskellige i KBK De  
er døde alle sammen, så jeg tænkte, at nu måtte 
jeg hellere holde helt inde, for jeg skulle jo nødigt 
slå hele klubben ihjel. 
Men så har der også været min kone, som var 
blind i de sidste mange år. Hun krævede megen tid 
og pleje, og hende savner jeg naturligvis også me-
get, fortæller Jørgen Koch om hustruen Lis, der 
døde sidste år. 
 

Den store mester kigger påtaget op i 
luften, imens han med Victor Borgemine 
siger: 
 
Og såååååå…. passer jeg min have… 
Her er det, at skriverkarlen ikke kan lade være 
med at udstøde nogle højfrekvente strubelyde. 
Ja, ja, du griner, men jeg TÆNKER faktisk tit på at 
gøre noget ved den. 
Skriverkarlen er i mellemtiden endt næsten helt 
nede på fliserne af grin. 
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Både på grund af ordene, og den tørre måde, me-
steren serverer dem på.  
Men mere alvorligt, så kan jeg godt mærke, at jeg 
er blevet gammel. Jeg er begyndt at ryste. Jeg 
glemmer ting. Jeg hører ikke så godt, som jeg har 
gjort. Og jeg skal snart sparkes til at gøre alting. 
 

Men du er slank, og du holder dig da 
meget godt … 
 
Ja, såmænd. Jeg har spist og drukket lige, hvad jeg 
havde lyst til hele livet. Røget som en skorsten. 
Jeg har gjort alt forkert, så jeg har været begunsti-
get. 
 

Jeg vil spørge dig om det samme, som jeg 
spurgte Henning Nielsen om sidste år. 
Hvem er bedst: 
De unge eller de gamle? 
 
Det er de unge. Bevar mig vel for nogle gennem-
snit. Og de brænder jo aldrig en langbal eller en 
spids. Jeg er meget imponeret. Men ved du hvad? 
For mange år siden blev jeg inviteret til opvisnings-
kamp i Århus. Jeg fik at vide, at der var én i klub-
ben, der havde spurgt: 
”Hvad skal vi kigge på ham for? Han spiller jo lang-
baller og kvarter, ligesom vi andre gør. Han gør 
det bare lidt oftere”. 
Det er selvfølgelig meget forenklet sagt, men det 
er faktisk forskellen på god og knap så god kegle-
billard. 
Siger den store mester selv. 
Så det er nok rigtigt. 

Jørgen Koch overrækker her sin egen pokal for 
tredie gang til Susanne M. Sørensen, Sindal, ved 
det nyligt afsluttede DM i Kolding Storcenter • 
Foto: Flemming Pedersen 



8 

FORMAND 
Mikael Toft 
Telefon: 29248596 
E-mail: mt@ddbu.dk  
  
NÆSTFORMAND 
Henning Schultz 
Telefon: 22709713  
E-mail: hs@ddbu.dk 
   
ELITEUDVALGSFORMAND 
Michael Lohse 

Telefon: 40104617 

E-mail: michael.l.lohse@gmail.com 

 
 TURNERINGSUDVALGSFORMAND 
Jan Mortensen 
Telefon: 40954246 
E-mail: jm@ddbu.dk 
 
KASSERER 
Niels Chr. Kjær 
Telefon: 99550200 
E-mail: nck@ddbu.dk 
 
BESTYRELSESMEDLEM 
Niels Chr. Rasmussen 
Telefon: 29455561 
E-mail: niels.c.rasmussen@hotmail.com 
 
FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET 
Carsten Andersen 
Telefon: 26237912 
E-mail: ca@ddbu.dk 

DDBU’s bestyrelse 

Åbningstider: 
 
Mandag til torsdag:  8.00 - 15.30 
Fredag:   8.00 - 15.00 
 
Medarbejdere: 
Jan Bemmann  
Generalsekretær og ansvarlig for den  
daglige administration 
 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605  Brøndby 
Telefon: 43 26 20 82 
Fax: 43 43 43 35 
Internet: http://www.ddbu.dk 
E-mail: ddbu@ddbu.dk 
Spar Nord: Reg. nr. 9219 Kontonr. 456-52-27365 
 
 
Karsten Jørgensen 
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig  
for turneringsadministrationen Øst. 
 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605  Brøndby 
Telefon: 43 26 20 83 
Fax: 43 43 43 35 
E-mail: kj@ddbu.dk 
 
Hanne Rasmussen 
Sekretariatsmedarbejder og ansvarlig  
for turneringsadministrationen Vest. 
 
Nordlundsvej 124 
7330  Brande 
Telefon: 97 18 29 29 
Fax: 97 18 29 37 
E-mail: hanne@ddbu.dk 
 
Niels Nüchel 
Udviklingskonsulent.  
Ansvarlig for klubbesøg/klubudvikling 
 
Gravene 28 
7860 Oddense 
Tlf. 24250633 
E-mail: nuchel@ddbu.dk 

DDBU’s sekretariat  

D E N  D A N S K E  B I L L A R D  U N I O N  H E R  S T Ø D E R  D U  I N D  I  N O G E T  G O D T  


