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For 6. gang var Asaa Billardklub vært for Danmarksmesterskaberne i keglebillard for kvinder og 
mænd. Denne gang var lidt mere speciel, da klubben i år fejrer 50 års jubilæum. 
 
Tre dages DM-stævne er forbi. De mange frivillige og officials har knoklet for at årets DM skulle være 
den store jubilæumsmesterskab, der var lagt op til, og sådan blev det heldigvis også. Spil i absolut 
topklasse og det kombineret med hyggeligt og socialt samvær var medvirkende til, at dette års DM 
ikke bliver glemt lige med det første. 
 
Den lokale klub Asaa Billardklub stillede i år med èn spiller, nemlig klubbens bedste spiller, Martin 
Kristensen. Martin kvalificerede sig som den 3 bedste spiller, og der var derfor store forventninger 
til, at Martin kunne lave et stort resultat. Men kuglerne er runde, så alt var muligt, men desværre 
blev kvartfinalen endestationen for Martin. 
 
Det blev den forsvarende mester hos kvinderne, nemlig Charlotte Sørensen fra Grøndal BK, der 
genvandt titlen med en sikker sejr over hendes evige rival Susanne Vennersdorf fra Viborg BK. 
 
Hos mændene var det også den forsvarende mester Johnny Hansen, Bristol Odense, der efter 2 x 
forlænget spilletid kunne trække sejren over Henrik Søndergaard fra BK Sorana hjem.  
 
Både Charlotte og Johnny har ved deres sejre indtaget den stilling blandt vore hjemlige 
billardmatadorer, der rettelig tilkommer dem. Deres spillefacon, teknik og store styrke gør, at de er 
de rette til den smukke titel. Deres form for billardspil virker afgjort besnærende på enhver tilskuer, 
og aldrig har vi vel herhjemme haft nogen billardspillere, der har spillet med en så gennemført force 
som dem. 
 
Doubléér og kvarter er måske ikke deres stærke sider, men skal det endelig være, er de i stand til at 
udføre dem på deres egen virtuosmæssige facon, og skabe sig en så fin position, at de kan bygge en 
serie op. Som mange andre billardspillere ser man Charlotte og Johnny skaffe sig en lang række 
direkte baller, og ofte tager de en indirekte bal blot for at skabe sig en endnu bedre stilling, helt 
uforståeligt for menigmand, før resultatet foreligger, og et bevis for, at deres teknik er fuldkommen 
i orden. 
 
Yderligere kan det siges, at det var et par populære vindere, der tog guldet med hjem. Deres 
smilende væsen og sympatiske optræden gør dem begge til værdige mestre. 
 
Asaa Billardklub puster nu ud, og gør klar til ultimo august, hvor det officielle 50 års jubilæum finder 
sted, og hvor det mere formelt bliver markeret. 
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