Brøndby 04.01.2022

NEKROLOG OVER JOHN KORTE 1947-2021

John (til højre) her i 1975 sammen med tidligere KBK-formand Wilfred Hansen (i midten) og legendariske Mr. 100 Sir Raymond Ceulemans

John er ikke længere hos os! D.27. december 2021 måtte John opgive kampen mod sygdommen som
havde svækket ham igennem de senere år. John spillede sin sidste aktive sæson i 2013-2014, hvor han
spillede 3-Bande Carambole for sin elskede klub igennem en menneskealder BK Amagerbro. John spillede
desuden enkelte sæsoner i BIK, BK Nordvest og ABK 31.
John var en af dansk billardsports helt store profiler. Ikke kun ved billardbordet men også som en vellidt
billardkammerat var han altid parat til at lytte og lære fra sig af sit enorme billard repertoire. Uanset
niveau var man altid velkommen hos John for at spørge om hjælp og råd til det svære billardspil, hvilket
mange benyttede sig flittigt af.
John var et glad og udadvendt menneske og elskede at hygge med billardkammeraterne. Når han mødte
nye billardvenner rundt omkring i Danmark og udlandet, kunne man altid regne med at få glæde af Johns
berømte, dejlige og ofte lidt sorte humor, når han til manges gru og chok startede med at lade sit glasøje
falde ned på bordet! Så var stemningen sat!
John vandt sit første danske mesterskab i seniorrækkerne i 1972, hvor han tog ikke mindre end 3 titler i
samme sæson i henholdsvis 1-Bande og Cadre 47/2 samt Fri Carambole. Det blev til i alt 14 danske
mesterskaber deriblandt mesterskabet i kongedisciplinen 3-Bande Carambole i både 1975 og 1976.
Desuden var John med på holdet i de fleste af de 10 gange, hvor BK Amagerbro vandt det danske
holdmesterskab i 3-Bande.
En mesterlig billardspiller, en god kammerat og ven samt ægtemand, far og farfar er gået bort. John vil
altid blive husket og mindet!
Æret være hans minde!
Torsten Danielsson, Formand – Den Danske Billard Union

