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Nordsjælland slog tilbage i keglebillard
Af Niels O. Hansen
Bliver Bristol eller Vejby danske mestre i Elitedivisionen
kegler? Det har været spørgsmålet hvert år i de seneste
fem år. Det var det også i år, og lad os bare slå fast, at
det blev spændende – næsten til det sidste.
Vejby og Bristol er i disse år simpelthen en klasse over
alle andre hold. Til gengæld er de to hold ganske
jævnbyrdige med hinanden, og i flere tilfælde er DM
blevet afgjort på de bonuspoint, holdene har fået med
over fra grundspillet.
Her havde Vejby et halvt bonuspoint mere end Bristol i
år – ikke mindst fordi det var lykkedes for
nordsjællænderne at vinde både ude og hjemme over
fynboerne i grundspillet.
Det betød førsteplads i grundspillet og hjemmebane i
slutspillet for Vejby, der fik 1,5 bonuspoint med over til
slutspillet. Bristol havde 1,0 bonuspoint fra grundspillet,
BK Frem havde som nummer tre 0,5 bonuspoint, mens
BK Højen som det sidste hold kom over uden
bonuspoint.
Netop BK Højen var første modstander i første kamp for
Vejby.
Falstringerne er en ud af kun to klubber, der har vundet
over Vejby i denne sæson (den anden er Gilleleje). Det
skete på den hjemmebane, hvor BK Højen har grundlagt
deres plads i slutspillet.
BK Højen har vundet 10 ud af 11 hjemmekampe i
grundspillet i denne sæson. Kun Bristol er sluppet fra
Falster med point, og det var med en sejr på 5-3.
På fremmede borde er det dog kun blevet til tre sejre, og
lad os bare slå fast, at der kom ingen gentagelse af
sejren over Vejby fredag aften.
Vejby vandt 8-0 uden at se sig tilbage, og derefter kunne
der gøres klar til kampen mellem Bristol og BK Frem.
I den danske mester fra 2014, Kent R. Erichsen, råder BK
Frem over en mand, der sagtens kan give
førstemændene fra Vejby (Thomas Bræck) og Bristol
(Johnny Hansen) kamp til stregen. Men på de tre
efterfølgende pladser mangler Kolding-klubben altså lige
lidt.

Johnny Hansen kom til DM i Elitedivisionen efter at have
vundet guld i Eliterækken for Region Vest med det helt
vilde totalsnit 333,33 for fem kampe. Men det hjalp ham
ikke den aften i Vejby, hvor han måtte ned mod Kent R.
Erichsen, der lukkede i fire indgange.
Til gengæld vandt alle Johnny Hansens tre
holdkammerater, og dermed sluttede holdkampen jo 6-2
til Bristol.
Dermed kunne BK Højen ikke længere vinde DM, og BK
Frems muligheder for at blive den første jyske DMguldvinder siden Bispehaven i 2002 var meget
teoretiske.
Men sølv ville jo også være en fremgang i forhold til de
bronzemedaljer, koldingenserne efterhånden har taget
patent på.
Derfor gav de den også en skalle i lørdagens første kamp
mod Vejby.
Vejbys tredjemand, Michael Sørensen, gjorde ganske vist
kort proces mod Poul Arne Aagaard, men der var mere
spænding på de tre andre borde.
Hos førstemændene så Thomas Bræck ellers ud til at
være på lukkekurs i første indgang, hvor han dog måtte
gå fra bordet ved 684 point.
Efter et par afbrændere fra Vejby-spillerens side skete
der så i stedet det, at Kent R. Erichsen lukkede for næsen
af ham med en serie på 438. Men det lykkedes dog for
Thomas Bræck at redde uafgjort i land, så Vejby stadig
førte holdkampen 3-1.
Også hos andenmændene blev det tæt, men det
lykkedes for BK Frems Per Jensen at få lukket i syvende
indgang. Han måtte imidlertid også nøjes med uafgjort,
da Ole Nymark lukkede med de 22 point, han manglede,
på efterstødet.
Det betød 4-2 til Vejby, og med det nu sikre pointtab så
det sort ud for BK Frems muligheder for at tage sølv, selv
hvis Allan Kjærsgaard skulle tage stikket hjem mod Erling
Petersen hos fjerdemændene.
Derimod var det bestemt ikke ligegyldigt for Vejby, om
Erling Petersen fik minimum et point ud af forestillingen.
Ved 4-4 i holdkampen ville Vejby jo have smidt fordelen
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ved det halve bonuspoint fra grundspillet væk.

nordsjællandske landsby.

Det blev en langvarig forestilling – tre timer – men til
sidst blev det Erling Petersen, der vandt 800-746.
Dermed endte holdkampen 6-2 til Vejby, som således
stadig stod med maksimumpoint efter de første to
runder.

Alt i alt har 33-årige Johnny Hansen et noget større
totalsnit end sin syv år ældre modstander, men når vi
kommer op i tal i den størrelsesorden, så er snit trods alt
bare et tal. Og som Johnny Hansen selv siger, så kan man
ikke bruge det til så forfærdelig meget, for det er på
bordet, man skal vise, at man er den bedste.

Det endte Bristol også med at gøre, for holdet vandt 8-0
over BK Højen, der heller ikke i anden slutspilskamp for
alvor var tæt på at få point.
Men slutspil er også bare noget andet end grundspil, og
det betyder noget at have prøvet at være med før. For
Højen-spillernes vedkommende var det kun Henrik
Hansen, der havde slutspils-erfaring (fra tiden i
Taastrup).
Det blev da også Henrik Hansen, der hjemførte BK
Højens enlige gevinst, da holdet i den sidste kamp mod
BK Frem måtte se sig slået 2-6, således at BK Frem fik
endnu en bronzemedalje til samlingen.
Til gengæld kunne der gøres klar til den forventede
finale mellem Vejby og Bristol.
Sidste år havde Bristol haft fordelen af hjemmebane og
det ekstra halve bonuspoint, da fynboerne endte med at
vinde DM-guld for tredje gang.
Nu var rollerne byttet om. Vejby kunne på grund af det
ekstra halve bonuspoint nøjes med uafgjort. Bristol
skulle vinde.
Hos førstemændene var der stjernetræf imellem Thomas
Bræck og Johnny Hansen, og det er efterhånden en
klassiker i keglebillard på eliteniveau.
Alt i alt har Johnny Hansen haft flere succes-oplevelser
mod Thomas Bræck end omvendt. For eksempel var det
jo Johnny Hansen, der slog Thomas Bræck i første
indgang i sidste års DM-finale. Til gengæld er det værd at
huske, at i puljespillet ved samme DM var det teknikeren
Thomas Bræck, der havde gjort det samme mod den
fynske tempospecialist.
Siden da har de to spillere mødt hinanden to gange i
Elitedivisionens grundspil med en sejr til hver spiller som
resultat. Thomas Bræck vandt i Odense, mens Johnny
Hansen vandt sidste gang, de to mødtes i den

Thomas Bræck lagde ud med beskedne fire point, men
Johnny Hansen kom hurtigt i vanskeligheder og måtte gå
fra bordet ved 20 point.
Det var en gave, som Thomas Bræck sagde tak for ved at
score en stor serie.
Han havde ikke deciderede kriser undervejs. Der var
små-problemer, som Thomas Bræck ved klogt spil
reddede sig ud af, inden det alligevel gik galt ved 614
point, hvor han sendte den røde bal i hjørnehullet på en
af de tværballer, hvor begge de hvide ligger lidt længere
væk fra keglefeltet end den røde.
Det gav Johnny Hansen en chance, men igen fik han
visse problemer med at få fuld kontrol på sit spil. I et par
tilfælde klappede ballerne sammen, så han måtte
begynde forfra med spilopbygningen.
Ved 98 point så det efterhånden ud til, at Johnny Hansen
var tæt på idealstillingen, der meget ofte er lig med
lukning for ham. Men på en snit-direktør fra halvstor
afstand sendte han hvid igennem keglerne uden at vælte
nogen.
Herefter lukkede Thomas Bræck med de 182, han
manglede. Undervejs var der kun problemer en enkelt
gang, hvor han med et sublimt trækstød sendte rød bal i
position via lang bande – tæt på midterhullet – på en
underhånds-langbal.
Johnny Hansen havde chancen på efterstødet, men ved
28 point endte den røde i hjørnehullet, og dermed var
Vejby foran 2-0.
Det var en vigtig føring, for nu manglede hjemmeholdet
jo kun en sejr på et af de tre øvrige borde.
Den sejr var der ikke udsigt til hos andenmændene.
Her havde Brian Nielsen lagt ud med 330 point og
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derved sat Ole Nymark under et vist pres.

68 point, han manglede

Ole Nymark, der vandt det individuelle DM i både 2012
og 2013, kæmpede godt for sagen, men han havde svært
ved at få rytme i sit spil.

Og dermed sikrede han Vejby guldet.

Han er normalt ferm til at undgå, at ballerne klapper
sammen, og på den måde dirigerer han dem dygtigt i
position til fortsat scoring. Tempoet er ikke så følsomt
som hos f.eks. Johnny Hansen, men Ole Nymark er
uendeligt sikker i grundballerne.
Det hjalp ham bare ikke i denne kamp, og da Brian
Nielsen i tredje indgang kløede oven på med endnu en
serie på mere end 300 point, lignede det game over.
Det blev det så også, for i fjerde indgang lukkede Brian
Nielsen, og de 108, Ole Nymark scorede på efterstødet,
rakte kun til at pynte på resultatet.
Dermed stod det 2-2 i holdkampen, og spændingen
samlede sig i spillelokalet om tredje- og fjerdemændene.
Hos tredjemændene havde Michael Sørensen takket
være en flot serie på 594 skaffet sig et solidt forspring til
Bristols Jens Nielsen på 732-162 i to indgange.
Mod de fleste tredjemænd i Elitedivisionen er sådan en
føring lig med sikker sejr til den spiller, der fører. Men
Jens Nielsen er en farlig modstander for enhver, og han
var i gang med en stor serie.
Michael Sørensen havde ganske vist efterstød, men det
var jo ikke meget værd, hvis Jens Nielsen lukkede, og
Erling Petersen samtidig tabte til Jan Szymula hos
fjerdemændene.
Ved 512 point gik det alligevel galt for Jens Nielsen.
Den ene hvide bal kom ikke igennem keglefeltet, og den
dobbeltspids, Jens Nielsen spillede på den anden hvide,
blev for stor.
Rød og hvid lå dog ganske tæt på det efterfølgende
oplæg til Michael Sørensen, og den anden hvide lå jo
stadig midt inde i keglefeltet.
Det lykkedes imidlertid for Michael Sørensen at få snittet
hvid i keglefeltet, samtidig med at rød måtte på
sightseeing på hele bordet. Men derfra var der ikke den
store slinger i valsen. Michael Sørensen lukkede med de

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at Erling
Petersen lukkede i kampen mod Jan Szymula, der nu var
i den situation, at efterstødet var værdiløst.
Ikke desto mindre scorede han de 102 point, han
manglede og spillede derved uafgjort.
På den måde endte hele seks spillere som ubesejrede i
alle tre kampe i slutspillet: Kent R. Erichsen fra BK Frem,
Brian Nielsen og Jan Szymula fra Bristol, og Thomas
Bræck, Erling Petersen samt Michael Sørensen fra Vejby.
Netop Michael Sørensen blev manden, der skulle afgøre
det hele for nordsjællænderne:
”Der var nerver på hos mig de sidste 18 point. Heldigvis
havde jeg positioner, hvor jeg skulle spille indad mod
pindene og ikke udad. Det gør det trods alt noget
nemmere,” sagde Michael Sørensen, efter at guldet var
kommet i hus, til nyhedsbrevets udsendte.
”Jeg sad på stolen og ærgrede mig over den bal, jeg
brændte ved 594 point, hvor jeg sendte rød i hullet på
en snit-direktør. Jeg frygtede virkelig, at Jens ville løbe
med det hele. Han er en rigtig god spiller,” sagde
Michael Sørensen, inden han evaluerede på sæsonen.
”Vi har kun tabt to kampe i denne sæson, og både mod
Højen og Gilleleje var det, fordi de satte klubrekord mod
os. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Til gengæld har vi
nu slået både Bristol og BK Frem tre gange. Så jeg synes
alt i alt, vores DM er fortjent.”
Og så sprang champagne-propperne ellers for femte
gang på ti år for Vejby Billard Klub.
De enkelte kampe kan ses på www.youtube.com. Der
skal blot søges på Hold DM Kegler 2015/16, så ligger alle
kampene på menuen ude i højre side. God fornøjelse!
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Vejby BK vandt DM i Søren Søgaard Ligaen i keglebillard

De danske mestre i Elitedivisionen 3-bande carambole 2015/16, BK Grøndal. Fra venstre er det Lars
Dunch, Brian Knudsen, Tonny Carlsen og Dion Nelin. Forrest ses holdleder Dan Johansen.
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La Decima
Af Niels O. Hansen

med andre ord i dag udelukkende en caramboleklub.

Der er nu noget særligt ved runde tal.

Klubben var forsvarende mestre, og de havde fordel af
hjemmebane i årets finale, fordi de havde vundet
Elitedivisionens grundspil.

Her i verden regner vi som bekendt efter 10talssystemet. Det hænger nok sammen med, at det er
det mest praktiske, når vi skal lære at tælle, fordi vi kan
så kan bruge fingrene.
10-talssystemet betyder, at vi ofte fejrer mærkedage,
når vi når op på tal med 0 til sidst, fordi det markerer, at
vi har rundet en milepæl.
Det gælder blandt meget andet mesterskaber i sport.
For et par år siden fejrede fodboldklubben Real Madrid
det for eksempel ekstra stort, da klubben vandt Europas
fineste klubturnering, Champions League, med en
finalesejr over bysbørnene Atlético Madrid på 4-1 efter
forlænget spilletid. Det var nemlig tiende gang, Real
Madrid vandt Champions League/Mesterholdenes
Europa Cup.
La Decima, som Real Madrid selv kaldte præstationen –
et ord, som er afledt af det spanske ord for 10, som
hedder diez.
På en trods alt noget mindre scene endte det lørdag 19.
marts i år med BK Grøndals eget La Decima.
Det var tiende gang, BK Grøndal vandt det danske
mesterskab for hold i 3-bande carambole. Det er i sig
selv en flot bedrift, for det er kun omkring 20 år siden,
den københavnske klub begyndte at tage del i
divisionsturneringen i 3-bande.
Ser man historisk på det, havde BK Grøndal indtil midten
af halvfemserne primært gjort sig bemærket i
keglebillard med bl.a. to danske mesterskaber for hold i
slutningen af firserne.
Og da klubben begyndte at deltage i holdturneringen i 3bande, spillede BK Grøndal med hjemmebane i andre
københavnske klubber, fordi den kun selv rådede over et
enkelt carambolebord i kælderlokalet i
Frederikssundsvej i bydelen Brønshøj.
Men det ene bord blev til to. Og for nogle år siden
skiftede klubben de to kegleborde skiftet ud, således at
der nu står fire caramboleborde i salonen. BK Grøndal er

I slutspillet er det sådan, at der spilles to semifinaler og
derefter en finale. Det er anderledes end i keglebillard,
hvor de fire hold spiller alle-mod-alle.
Man kan godt i den forbindelse stille spørgsmålstegn ved
det sportsligt rimelige i den afvikling, for det betyder jo,
at et hold i teorien kan vinde samtlige 14
grundspilskampe for at stå tilbage med et sæt
bronzemedaljer efter slutspillet, fordi holdet har tabt i
semifinalen.
Men på den anden side set risikerer man også ved at
spille alle-mod-alle, at finalen kan være afgjort allerede
efter to runder. Og i den situation skal spillerne alligevel
spille den tredje runde, selvom den egentlig er ligegyldig.
Det skete for nogle år siden netop for BK Grøndal, og det
var bl.a. derfor, det blev lavet om.
Det ny system har samtidig den fordel, at selve slutspillet
kan afvikles på én dag. Tidligere tog det to dage.
Om selve holdkampene er der det at sige, at første- og
andenmanden spiller til 50 point, mens tredje- og
fjerdemanden skal spille til 42 point. Det er international
standard for de europæiske førsteligaer.
Desuden har spillerne 40 sekunder til hver enkelt bal –
fra alle ballerne ligger stille, indtil stødballen skal være
sat i bevægelse igen. To gange i hver kamp har spilleren
så mulighed for at tage time-out, hvor spilleren får 40
ekstra sekunder. Denne regel er også international
standard.
BK Grøndal – Albertslund BC
Grøndal: Dion Nelin, Tonny Carlsen, Brian Knudsen, Lars
Dunch
Albertslund: Brian Zola Hansen, Michael Hansen,
Flemming Hansen, Bo Tønning
Vinderen af Elitedivisionens grundspil møder i
semifinalen grundspillets nummer fire, og alt taget i
betragtning vil hjemmeholdet være ret klare favoritter i
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La Decima
sådan en kamp.

indgange.

For Albertslund talte dog, at holdet på hjemmebane i
grundspillet faktisk havde vundet over Grøndal, som kun
en ud af to klubber. Den anden var Varde.

Siden fik han spillet sig noget op, men skulle der have
været nogen tvivl om sejren, så affærdigede Brian
Knudsen den efter pausen med en flot serie på 11, som
blev stævnets højeste.

Når det lykkedes for Albertslund at slå Grøndal, var det
ikke mindst, fordi den danske og nordiske mester, Brian
Zola Hansen, ved den lejlighed havde spillet helt
forrygende og vundet meget klart over Dion Nelin.
Sådan kom det dog ikke til at gå denne gang.
I en kamp lidt under de to herrers normalt høje niveau
havde Dion Nelin fat i den lange ende det meste af
vejen. Brian Zola Hansen var ved at nå op på siden af
modstanderen lige inden pausen, men efter pausen trak
Dion Nelin fra igen og sikrede sig sejren.

Lars Dunch er set bedre end i kampen mod Bo Tønning,
men den tidligere DM-sølvvinder førte dog det meste af
vejen, så alt i alt endte det med en sejr til Grøndal på
8-0.
Varde BK – Vejle BK
Varde: Michael Nilsson, Jacob Haack-Sørensen, Thomas
Andersen, Erling Sjørup
Vejle: Benny Staalbo, Claus Føge, Allan Keith, Michael
Toudahl

Dermed stod det 2-0 til Grøndal i holdkampen.
En kamp mellem Tonny Carlsen og Michael Hansen ville
for nogle år siden have været ensbetydende med sikker
sejr til den tidligere VM- og EM-sølvvinder, Tonny
Carlsen.
Men sådan er det ikke længere, for Michael Hansen er
gået en hel del frem i de senere år, og han sikrede sig
sidste år sit første DM, da han tog guldmedaljen i
biathlon (3-bande og 5-kegle).
I grundspilskampen i Albertslund havde Michael Hansen
også vundet deres indbyrdes kamp. Og denne lørdag fik
de udkæmpet en jævnbyrdig og meget seværdig kamp i
slutspillet.
Michael Hansen kom bedst fra start med bl.a. en serie på
ni point, men Tonny Carlsen fik arbejdet sig ind på ham,
og han fik også skabt afstand takket være en serie på
otte. Michael Hansen nåede ganske vist op igen, men til
sidst lykkedes det for Tonny Carlsen at lægge afstand og
tage sejren.
Det afgjorde holdkampen, for på dette tidspunkt havde
Brian Knudsen besejret Flemming Hansen, som på
forhånd var oppe mod overmagten.
I den situation er man som undertippet nærmest pisket
til at få en god start. Men det gjorde Flemming Hansen
bestemt ikke med blot et enkelt point i de første ti

Konceptet med semifinaler og finaler tilføjer slutspillet
et lidt større element af drama, end når det er alle-modalle, fordi kampene jo ikke kan ende uafgjort i cupsystemet.
I tilfælde af 4-4 vinder det hold, der har scoret flest
point, og det betyder, at hvert eneste point i alle
kampene er dyrebart.
Det fik vi et eksempel på i kampen mellem de to jyske
hold.
Der er ikke helt samme stjerneglimmer over Vejles hold,
som der er over Vardes, men vejlensernes mandskab er
et solidt et af slagsen. Og det fik Varde også at føle.
Her begynder vi lidt bagfra, for Michael Toudahl og Allan
Keith lagde begge forrygende fra land og fik skabt klar
afstand til henholdsvis Erling Sjørup og Thomas
Andersen.
Ved pausen førte Michael Toudahl således 25-6 over
Erling Sjørup, mens stillingen på bordet ved siden af var
22-5 til Allan Keith.
Erling Sjørup kæmpede forbitret videre, og da Michael
Toudahl ikke helt kunne holde kadencen efter pausen,
lykkedes det for Erling Sjørup at få begrænset nederlaget
til 32-42.
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Thomas Andersen havde det sværere mod Allan Keith,
og den tidligere dobbelte DM-sølvvinder endte med et
nederlag på 25-42.
Dermed førte Vejle holdkampen 4-0, og de havde et
forspring på 27 point.
Men det blev der ret hurtigt ændret på.
Ved førstemændenes bord var Michael Nilsson ganske
vist ikke oppe på det verdensklassespil, svenskeren på
sine bedste dage kan præstere. Men Benny Staalbo var
helt væk. Intet ville lykkes for ham, og han endte med at
måtte se sig besejret med 16-50.
Dermed havde Varde pludselig scoret syv point mere
end Vejle. Til gengæld havde Vejle jo altså stadig
fordelen af, at de førte holdkampen 4-2.
Derfor hvilede alles øjne på bord 2, hvor det så
jævnbyrdigt ud.
Claus Føge var kommet bedst fra start, og han førte
25-16 ved pausen i 21 indgange. Vejle-spilleren holdt sin
modstander godt på afstand indtil 35-24, hvorefter
Jacob Haack-Sørensen for alvor kom efter ham.
Varde-spilleren nåede op ved 38-38, men Claus Føge fik
lidt luft igen til stillingen 42-39.
I slutspillet viste Jacob Haack-Sørensen imidlertid mere
styrke. Han kom på 47-43 og indgangen efter på 49-43,
inden han dækkede af og lukkede i den efterfølgende
indgang med en flot bal på tværs af bordet.
Claus Føge havde dog muligheden for at opnå uafgjort
og at sikre holdsejren til Vejle på denne måde.
Syv point på udlægget er en del i 3-bande, men på dette
niveau er det ikke uoverkommeligt. De to første point vil
de fleste elitespillere jo næsten altid lave, og derefter
afhænger det af positionsspil og tempo – men
retfærdigvis også af mere ukontrollable størrelser som
selvtillid, nerver og held.
Det korte af det lange var dog, at Claus Føge brændte
efter at have scoret tre point, og dermed sluttede
holdkampen 4-4. Men Varde havde scoret ti point flere
end Vejle og var klar til finalen.
FINALEN BK Grøndal – Varde BK

Grøndal: Dion Nelin, Tonny Carlsen, Brian Knudsen, Lars
Dunch
Varde: Michael Nilsson, Jacob Haack-Sørensen, Thomas
Andersen, Erling Sjørup
På forhånd var der lagt op til en jævnbyrdig forestilling.
De to hold havde slået hinanden en gang hver i
grundspillet, men på grund af hjemmebanen og til dels
også spillet i semifinalerne var Grøndal svage favoritter.
Dion Nelin lagde klart bedst fra land mod Michael
Nilsson og bragte sig foran 20-5 i otte indgange.
Michael Nilsson havde svært ved at finde sig helt til rette
og kiksede flere baller, hvor han normalt er sikkerheden
selv.
Først ved stillingen 32-17 til Dion Nelin i 19 indgange
begyndte svenskeren at hale ind på Grøndal-spilleren.
Men ved stillingen 34-30 i den tidligere syvdobbelte
danske mesters favør fik Dion Nelin først standset
Michael Nilsson, og derefter fik han udbygget føringen til
49-37.
Sejren kom til at lyde på 50-38 til Dion Nelin i 32
indgange.
Men guld og sølv var langtfra fordelt endnu.
Grøndals Lars Dunch var kommet godt i gang mod Erling
Sjørup med en føring på 14-6, og ved pausen var
stillingen 21-14 til Lars Dunch.
På bordet ved siden af havde Brian Knudsen også en
pauseføring på syv point (22-15).
Erling Sjørup svarede dog godt igen efter pausen, og
Thomas Andersen hang meget godt på i kampen mod
Brian Knudsen, så her kunne Varde sagtens gøre sig visse
forhåbninger.
Kampen mellem Tonny Carlsen og Jacob Haack-Sørensen
var begyndt ganske lige, men derefter var det Tonny
Carlsen, der løb fra sin modstander med serier på syv og
otte. Her spillede Tonny Carlsen kvart på kvart på kvart
og demonstrerede, at i denne facet af spillet er han en af
landets bedste – måske endda dén bedste.
I kampen på bord 4 var Erling Sjørup på dette tidspunkt
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kommet op at føre 32-30 og virkede til at have vundet
initiativet.
Men det var jo stadig værd at huske på, at Dion Nelin
havde skaffet Grøndal et forspring på 12 point. Og nok
så væsentligt fortsatte Tonny Carlsen sit solide spil og
udbyggede føringen til 35-12 i 15 indgange mod Jacob
Haack-Sørensen.
I den situation er opgaven for den, der er bagud, måske
ikke håbløs. Men den er dog temmelig svær.
Jacob Haack-Sørensen fik bedre styr på spillet, men det
var for lidt og for sent, og han måtte se sig slået med
30-50 i 30 indgange.
Dermed stod det 4-0 til Grøndal, og holdkampen var
afgjort, for københavnerne manglede for få point i de to
sidste kampe til, at Varde kunne indhente dem.
Det lykkedes for Erling Sjørup at holde fast mod Lars
Dunch og vinde kampen 42-36 i 30 indgange, mens det
trak op til sejr til Brian Knudsen mod Thomas Andersen.
Med en god slutspurt – bl.a. en lukkeserie på fem point –
lykkedes det imidlertid for Thomas Andersen at tage
stikket hjem med 42-41 i 32 indgange, og dermed endte
holdkampen 4-4.
Det var bare ikke helt nok for Varde-mandskabet, som
dermed stadig har klubbens første DM-guld til gode.
Men klubben er også ret ny på dette niveau. Det er kun
tre år siden, den begyndte at røre på sig. Og det var ikke
langt fra, at det var lykkedes denne gang. Med lidt mere
skarphed – og lidt held i sprøjten – havde den været
hjemme.
Grøndal fik derimod La Decima, og det var bestemt et
værdigt facit på Elitedivisionen 2015/16.
Har man lyst, kan man se transmissioner fra nogle af
kampene på youtube. Gå blot ind på www.youtube.com
og søg på DM slutspil 3-bande 2016
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Nyt fra klubberne " GULD TIL VIBORG ..
Derudover ville nr. 1 og 2 kvalificere sig til landsfinalen,
Viborg Billard Clubs nye trumfkort, den 24-årige Mike

den 23. april, hvor to spillere fra ØST venter. I finalen

Hjort Christensen har haft en forrygende sæson! Mike

skulle Mike op imod Niels A. Nielsen fra Vejle, René

har i sæsonen 2015-16 indtil videre i alt spillet 51 kampe

Therkelsen fra BK Fluen og Per Tolderlund fra Faaborg.

i keglebillard, hvoraf hovedparten er vundet - har i alt
scoret 26194 point i 899 indgange, hvilket giver et

I første kamp var Mike oppe mod Per fra Faaborg. Mike

gennemsnit på 29,14 (en stigning på næsten 68% i

kom rigtigt dårligt fra start, og efter 8 gange ved bordet

forhold til startgennemsnit for sæsonen (17,38)). Dertil

var han bagud 180-418, men så kom han i gang, medens

kommer mange timers træning, interne turneringer og

Per gik i stå. Efter serier på bl.a. 134 og 88 point

invitationsturneringer fra andre klubber mm.. Han er

arbejdede Mike sig forbi og vandt kampen knebent

fast mand på 2. division, men har også spillet med på

500-468. René spillede en flot kamp mod Niels og vandt

serie 1 og serie 3. Han har bl.a. også deltaget i Senior

sikkert 500-292.

Cup under Den Danske Billard Union 4 gange og vundet
to runder, som betyder, at han skal deltage i regions

I næste kamp, som var mod Niels fra Vejle, var der igen

semifinalen den 16. april med 32 deltagere, hvoraf de 16

lidt startvanskeligheder, men efter en serie på 200 point

bedste går videre til selve finalen.

i 5. indgang, forsvandt al modstand fra Niels, og kampen
blev vundet stort - 500-274. Per og René spillede til

Mike stammer oprindeligt fra Læsø og spillede senest i

gengæld en marathon dyst med meget slet spil, som Per

Aalborg BK, før han skiftede til Viborg. Han studerer IT i

trak sig sejrrigt ud af - 500-440.

Skive, hvilket er gevinst for VBC - også i forbindelse med
det forestående DM i keglebillard i dagene 8.-10. april,

Den sidste kamp mod René fra Århus blev også en tæt

hvor Mike er én af kreatørerne bag den flotte, officielle

affære, men eftersom Per og René havde spillet en

hjemmeside, www.dmikeglebillard.dk. Derudover vil han

meget dårlig 2. runde og Niels endnu ikke havde vundet

til stævnet danne stævneledelse sammen med

kampe, så var Mike sikker på at vinde mesterskabet

repræsentanter fra DDBU. Klubbens medlemmer har

uanset resultat. Men hvorfor ikke gøre det ordentligt?

også været glade for, at Mike har taget sig tid til at

Kampen blev vundet 500-446. Pudsigt nok spillede Per

instruere i "keglebillardens kunst" - der har været "fuldt

og Niels uafgjort i denne runde i en meget velspillet

hus" disse aftener :-)

kamp.

Jo, den tiltalende unge mand er populær!

Havde Niels vundet denne kamp, var en 4. plads blevet
udskiftet med sølv, da han havde spillet med klart det

Lørdag, den 12. marts havde Mike Hjort Christensen

bedste gennemsnit sammenlignet med René og Per,

hjemmebane i Regionsfinale VEST i kl. B. Efter 5 spillede

men det er jo match point, der tæller ;-) En rigtigt

runder, hvor de startede med at være 49 deltagere, var

spændende finale, hvor næsten intet var afgjort, før den

de nu 4 tilbage, som skulle dyste om medaljer.

sidste kegle var væltet!
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Nyt fra klubberne " GULD TIL VIBORG ..
Vinder af Regionsmesterskab VEST, kl. B GULD:
Mike Hjort Christensen, Viborg Billard Club - 6
match point, totalsnit: 35,71.
SØLV:
Per Tolderlund, Faaborg BK - 3 match point,
totalsnit: 23,68.
BRONCE:
René Therkelsen, BK Fluen - 2 match point,
totalsnit: 22,35.
Nr. 4:
Niels A. Nielsen Vejle BK - 1 match point, totalsnit:
28,05.
På VBCs vegne
Susanne M. Vennersdorf"

Fra venstre ses René Therkelsen, Fluen, Mike Hjort
Christensen, Viborg, Niels A. Nielsen, Vejle og Per
Tolderlund, Faaborg.
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Klædepålægning

en

Klædepålægning af 1/1 match kr. 2.880,-

Vælg imellem de turneringsgodkendte klæder Simonis, Gorina eller Royal Pro. HUSK vi prismatcher!

Deltag i
lodtrækningen
om et klædeskift
Bestil klubbens klæder til næste sæson
inden d. 1/5-16 - så deltager I i lodtrækningen om en klædepålægning.
Bestil klædepålægning i god tid.
Vi gentager successen fra sidste år, hvor 4 heldige klubber vandt et klædeskift.
I år trækker vi lod om 4 stk. gratis klædepålægninger til de klubber som bestiller klæde inden d. 1/5-16
og med udførelse i maj eller juni 2016. Der udloddes 2 stk. i Jylland/Fyn og 2 stk. på Sjælland/Øer.

Nye turneringsborde fra kr. 21.996,-

Fås også i sort.

Store besparelser på varme bestil bordet m/ fjernvarme.

Jylland & Fyn
Ladegårdsvej 10-14
7100 Vejle
Sjælland & Øer
Agenavej 39F
2670 Greve
Tlf.: 70 13 13 33

www.billard.dk
Priserne er excl. moms og transport samt er fratrukket jeres klubrabat.
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Nyt fra klubberne:

Danmarks STØRSTE
billardstævne
Nordjyske Bank Cup 2016
Kristi Himmelfartsferien
Den 5.-7. maj 2016
Max. 96 deltagere

NORDJYSKE BANK CUP
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Danske Mesterskaber

DANSKE MESTERSKABER
DM Keglebillard, mænd og kvinder
Viborg BC
Viborg
08-10. april 2016
DM 3-Bande Carambole, mænd
BK Grøndal
København
06-08. maj 2016
DM 5-Kegle 2-Mands Hold
Næstved BK
Næstved
21-22. maj 2016
DM Fri Carambole Mænd
KBK/BNV
København
30. april-1. maj 2016
DM 1-Bande Carambole Mænd
Næstved BK
Næstved
11. og 12. juni 2016
DM Junior Kegle og Carambole
BK Frem
Kolding
27-29. maj 2016
DM 6-Reds Snooker
Copenhagen P&S
Frederiksberg
7-8. maj 2016
DM Snooker, mænd
Copenhagen P&S
Frederiksberg
22-24. april 2016
DM Snooker,kvinder
Bristol - Odense
Odense
16-17. april 2016
DM Snooker U/21
Bristol - Odense
Odense

16-17. april 2016
DM Pool 8-Ball, mænd og kvinder
ABK 31
Aalborg
14-15. maj 2016
DM Pool 9-Ball, mænd og kvinder
ABK 31
Aalborg
14-15. maj 2016
DM Straight Pool, mænd og kvinder
ABK 31
Aalborg
14-15. maj 2016
DM 10-Ball, mænd
ABK 31
Aalborg
14-15. maj 2016
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Nordiske -, Europa-, Verdens Mesterskaber samt internationale Stævner i DK

NORDISKE MESTERSKABER
DDBU 3-Bande Carambole Nordisk
Mesterskab
KBK/BNV
Grøndalscentret
06 -10. oktober 2016

EUROPAMESTERSKABER

Pool - 8 Ball/9 Ball/ 10 Ball og Straight pool
Mænd og Kvinder
Sankt Johann im Pongau
Østrig
02 - 12.april 2016

VERDENSMESTERSKABER

3 - Bande Carambole Kvinder - individuelt
Guri
Korea
02 - 04. september 2016
3 - Bande Carambole Mænd - individuelt
Bordeaux
Frankrig
15 - 19. november 2016
Pool 9-Ball
Qatar
17 - 28. oktober 2016

INTERNATIONALE STÆVNER I DK
EM I Fri Carambole U/21 med dansk
europamester
KBK/BNV
København
20 - 22. maj 2016
International turnering i 5-Kegle
Ikast BK
Ikast
11 - 14. august 2016

Nyhedsbrev
Den Danske Billard Union

Nummer 4 april 2016

Planlagte møder og aktiviteter i 2015
Måned

Dato

Aktivitet

Sted

April

8-10.

DM Keglebillard

Viborg BK

16.-17

Poolcup Landsfinale

Herlev

12.

DDBU bestyrelsesmøde

Nyborg

Maj

6.-8
14.-15.

DM 3-Bande Carambole
DM pool

BK Grøndal
ABK 31

Juni

4.

DDBU årsmøde

Vissenbjerg
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DDBU's sekretariat
Åbningstider:Mandag til torsdag:
Fredag:

DDBU's bestyrelse
8.00 - 15.30
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
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

FORMAND
Flemming Busk Knudsen
Telefon: +45 20894680
E-mail: fbk@ddbu.dk
NÆSTFORMAND
Michael B. Nielsen
Telefon: +45 40 81 18 51
E-mail: michael_b@nielsen.mail.dk
ELITEUDVALGSFORMAND
Michael B. Nielsen
Telefon: +45 40 81 18 51
E-mail: michael_b@nielsen.mail.dk
TURNERINGSUDVALGSFORMAND
Jan Mortensen
Telefon: +45 40954246
E-mail: jm@ddbu.dk
KASSERER
Niels Chr. Kjær
Telefon: +45 99555100
E-mail: nck@ddbu.dk
FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Dan Nielsen
Telefon:
E-mail: dan@ddbu.dk
MEDLEM AF BESTYRELSEN
Tina Hjort Hansen
Telefon:
E-mail: trille.hjort@hotmail.com
BESTYRELSESMEDLEM SNOOKER
Peter Lauge Graversen
E-Mail: peter@snooker.dk
BESTYRELSESMEDLEM POOL
Kasper Kristoffersen
E-Mail:kristoffersen1976@gmail.com

