
 Nekrolog over Peter Thøgersen 1944-2021   

Peter Thøgersen er d.7. oktober 2021 i en alder af 77 år gået bort og billardsporten har dermed mistet en af sine 

mest markante personligheder og spillere gennem tiderne.   

Peter var som mange af de københavnske spillere at finde i forskellige klubber gennem sin lange karriere - men dog 

mest i hedengangne BIK (Billardklubben International København) og i sine sidste år ved det grønne klæde i BK 

Amagerbro.  

Et af de stærkeste indtryk i dansk billardhistorie blev dog leveret i perioden fra 1988 til 1991, hvor Peter Thøgersen 

sammen med holdkammeraterne Hans Laursen, Peter Nørgaard og brormand Kurt Thøgersen spillede for Danmarks 

første semi-professionelle hold i Aalborg/ABK31. Disse år var begyndelsen til den udvikling, som senere fulgte, hvor 

klubberne i højere grad begyndte at konkurrere om de bedste spillere og fulgte dermed den internationale trend, 

som fik 3-Bande Carambole til at være den etablerede billardsports første disciplin, hvor spillerne fik honorarer.   

 

Peter Nørgaard, Hans Laursen, Kurt Thøgersen og Peter Thøgersen  

Peter Thøgersen var uden tvivl en af Danmarks bedste 3-Bande Carambolespillere igennem tiderne og den første til at vinde en 

VM-bronzemedalje og to EM-sølvmedaljer. Det skete i Buenos Aires i 1972, hvor han vandt VM-bronze lige efter verdens 

daværende 2 bedste spillere Raymond Ceulemanns og Nobuaki Kobayashi, som tog sig af guldet og sølvet. EM-sølvmedaljerne 

blev vundet i henholdsvis Dortmund i 1972 og i København i 1978. Begge gange tabte Peter finalerne til legendariske Mr. 100: 

Raymond Ceulemanns. Fantastiske præstationer som satte Danmark på billard-verdenskortet og placerede Peter som en 

etableret del af verdenseliten.  

Derudover vandt Peter 8 DM-titler i 3-Bande Carambole, 4 i Fri Carambole, 1 i 1-Bande Carambole og 2 gange var han vinder af 

Dansk Grand Prix.  

Billardkammeraterne husker mange sjove anekdoter om Peter. En af de tilbagevendende var, når han var i gang med en stor 

serie, så blev køen løftet højere og højere, når han kridtede - for hvert point han havde lavet. Så når Peter løftede køen langt 

over hovedet for at kridte, vidste alle på afstand, at Peter nu var i gang med en stor serie!  

Peter var til stede ved VM i 3-Bande Carambole i Randers i 2019, hvor han med stor fornøjelse og glæde fik hilst på sine gamle 

billardvenner og konkurrenter Raymond Ceulemanns og Lennart Blomdahl. 

Peter vil blive husket som en glad mand, formidabel billardspiller og en god kammerat, som altid havde tid til at lytte og være til 

stede, når det kneb!  

Han efterlader sig sin kone Ulla og 3 voksne børn fra et tidligere ægteskab samt et barnebarn.  

Æret være Peters minde!  
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