
Søren Søgård ligaen keglebillard 

Status efter 2. runde 

 

Efter godt og vel 7 måneders ”corona-pause”, fik Søren Søgård ligaens bandekrigere, endelig lov at 
sender ballerne af sted over det grønne klæde – hvilken forløsning.  

Forventningerne til denne opstart var, at det ville blive en udfordring at vende tilbage til 

konkurrencebillard efter corona-pausen. Rustne fornemmelser for billardspillet, og måske endda 
det mentale ift. overspænding og rusten kontakt til ”osteklokken” 

Mange har ventet svar på følgende spørgsmål: Er det mon en fordel for de spillere som deltog ved 
DM-hold i Vejby, at de har været i ilden før sæsonstart? Svaret må være JA – de 5 øverste på 

ranglisten, har alle været i aktion ved DM for hold.  

Der er sket en del med klubbernes opstillinger hen over sommeren, særligt kan der nævnes at 

Bristol har måtte sige farvel til Jan Szymula og Finn Sørensen, hvilket må siges at være et stort tab. 

Derudover har Claus Hansen skiftet til Vordingborg, i øvrigt ligesom Jan Szymula, hvilket hæver 
niveauet på Vordingborgs mandskab betydeligt.  

 

 

Lørdagens kampe 

Aars (50,89) - Ringsted (34,74)   -  8-0 

De to oprykkere fra 1. division lagde ud med at skulle møde hinanden. Hvis man kigger på de to 

holds opnåede gennemsnit – (), og sammenligner med de resterende hold i SS-ligaen, må det nok 
forventes at det bliver en hård omgang for de to hold. Men ballerne er runde, og man skal ikke 

tage fejl – de er klar. 

Aars vinder de to første kampe på 3-4 mandsposten, relativt overbevisende. Derved var det første 

point hjemme, dog skulle der mindst en uafgjort til blandt 1-2 mændene, før at Aars kunne trække 

sig sejrrigt ud af kampen. En meget tæt kamp mellem holdenes 2.mænd, gjorde at presset var lagt 
på første manden – dog blev det til en relativt sikker sejr til Henrik Jensen over Bertil Petersen – 

800-130 i 11 indgange.  

Denne 8-0 sejr, kan gå hen og få stor betydning for det psykologiske spil mellem de to hold, som 

nok kommer til at kæmpe med at holde sig over nedrykningsstregen.  

 

 

 



Asaa (74,21) – Helsingør (60,55)  -  6-2 

Helsingør-spillerne har allerede været i aktion, da de var deltager ved DM-slutspillet for hold. Dog 

har de siden, mistet deres førstemand (Rune Kampe), som ellers gjorde fantastisk figur, og var 
med til at spille holdet i slutspillet. Hvordan barberer man lige den ged – at miste sin førstemand. 

Det er en svær opgave som Helsingør skal løfte.  

Efter 3-4 mændenes kamp stod den 2-2, så alt kunne ske inden den sidste runde. Det skal nævnes, 

at Asaa har en god statistisk ift. hjemmebanesejre – særligt BK Frem (1) har haft sine 

vanskeligheder – måske er det polarkuldens indtog på klædernes beskaffenhed, eller er de ganske 
enkelt, bare gode på hjemmebane – mon ikke det er er et samspil 😉 

Martin Kristensen og Søren Sørensen kunne dog sikkert, sætte et positivt kryds mere i 
hjemmebane statistikken.  

 

Gilleleje (73,22) – Vordingborg (92,65)  -  4-4  

Vordingborg har de sidste sæsoner været at finde i bunden af ligaen, men efter tilgang fra Jan 
Szymula og Claus Hansen, må ambitionerne været anderledes. Det var derfor et helt nyt 

Vordingborg mandskab der stillede til start i Gilleleje.  

På papiret var Vordingborg favoritter til at vinde denne kamp, men Ole Christiansen og Henning 

Kaas, ville det anderledes, og kunne med to sejre, slukke Vordingborgs drømme om en sejr. Jan 

Szymula og Anders Henriksen, vinder de to sidste kampe, og kunne dermed sikre Vordingborg 1 
point – som måske kan blive afgørende senere i sæsonen.  

 

Vejby (131,40) - Sorana (82,00)   -  6-2 

De danske mestre, var favoritter i deres første opgør – hvilket de nok vil være i alle kampe. Men 

Sorana sprællede godt i nettet.  

Vejbys 3-4.mand sætter bilen i 5 gear og sparker til speederen, i bakspejlet kunne de så vinke til 

soranas 3-4mand, som tilsammen når 366 point i 10 indgange. Med de to første sejre i hus, skulle 

Vejby ”kun” bruge en uafgjort, for at kunne tilføre pointkontoen 2MP. Men det var vist ikke lige så 
”let”, som de første to kampe havde været.  

Henrik Søndergaard ”langballer” sig til en sejr over Thomas Bræck, og da Ole Nymark var noget 
utryg ved Farlige Frank, var spændingen tilbage i holdkampen. Dog kunne Ole alligevel trække sig 

sejrrigt ud af en tæt kamp som slutter 800-678 i, derved vinder Vejby holdkampen.  

 

 

BK Frem 1 (111,32)  -  BK Frem 2 (80,24)  -  8-0 



”Storebror mod lillebror”. Kampen vandt ”storebror” ret sikkert, dog var holdets meget erfarne 
topspillere ude i 7 og 9 indgange, så en okay start, men lidt rusten start. Bent Sørensen får rejst 

sig, efter en skidt præstation ved DM for hold, Bent vinder i 4 indgange. Derudover får Sebastian 

Skøtt, trillet sig til sin første sejr som 2. mand over sin træningsmakker Poul Arne – en kamp der 
var yderst tæt (800-738) 

Frem 1 har skudt sæsonen i gang, med to vigtige MP, som ikke skulle tabes – tillykke med det.  

 

Korsør (79,87) – Bristol(76,00)   -  6-2 

Man skal efterhånden langt tilbage for, at finde sidste nederlag til et ”ikke-slutspilshold” fra 
Bristols side. Dog bør det nævnes at Bristol har mistet Jan Szymula og Finn Sørensen, hvilket 

betyder at Bristol har fået to nye rekrutter i truppen – det bliver spændende at følge det ”nye” 
Bristol-hold.  

På papiret var Korsør stærkere på 3 og 4.mandsposten, hvilket to sejre til Korsør også viser. Med 

de 4 første point i hus, skulle Korsør ”kun” bruge en uafgjort kamp, for at sejren kunne blive en 
realitet. Men det ser altså svært ud – for alle, når Johnny Hansen og Brian Nielsen pakker deres 

drej ud – mange spillere har nok haft lyst, til at smide deres køen i brændeovnen inden en kamp 

mod de to. Korsørs førstemand – både i snit og centimeter, har en fantastisk mentalitet, og kan 
virkelig sætte sig op, når de helt store kanoner står på den anden side af scoretavlen. Det skulle da 

også blive Kai, der sikrede sig en sejr over Johnny Hansen og da Brian Nielsen spiller en flot kamp 
og vinder, har Korsør indsamlet de første 2MP.  

 

Søndagens kampe  

Asaa (74,21) – Ringsted (34,74)  -  8-0 

Asaa starter ud med at vinde de to første kampe, langt fra med prangende spil (15-17.indgange), 

men ikke desto mindre to sejre. Det sætter voldsomt pres på Ringsteds 1-2 mænd, da der er stor 
niveauforskel på de fire sidste spillere. Det skulle da også vise sig, at det var en lidt for stor 

mundfuld for Ringsted – i hvert fald den dag. Martin og Søren, kunne med solidt spil i 5 og 6 
indgange køre en sikker holdsejr hjem.  

 

Aars (50,89) - Helsingør (60,55)   -   1-7 

Efter to spændende opgør hos holdenes 3 og 4 mænd, kunne Helsingør bringe sig foran 3-1. 
Henrik Jørgensen fra Aars spiller uafgjort med Jan Guldager – Jan som havde spillet fint om 

søndagen. Alt kunne derfor ske i sidste halvdel af opgøret.  

Helsingør trækker sig sejrrigt ud af de sidste to kampe, hvor underholdningsværdien, ikke har 

været til at tage fejl af. Med cifrene 800-570 i 10 til Keld Olsen og 800-394 i 9, har der været 
ganske fint billard at se i Aars. 



 

Gilleleje (73,22) – Sorana (82,00)  -  5-3 

Normalt plejer der at være ekstremt varmt i Gillelejes lokaler, mon ikke der i søndags, kunne måles 

en par ekstra grader +…? Henning Kaas bliver kørt over af Allan Grønager som slukker festen i 4 

indgange, over på nabobordet, bruges der lidt flere indgange (19) Gillelejes ”nye” 4.mand kunne til 
sidst knytte næven efter en meget tæt sejr over Michael Schæffer (800-706). I øvrigt havde der 

inden sæsonstart været tvivl om hvorvidt at Michael Schæffer kunne spille, grundet sygdom, men 
dejligt var det, at se ham stille til start.  

Niels Fritz slår farlige Frank i 8 indgange, så dermed skulle der minimum en uafgjort kamp til fra 

Tinos side, før Gilleleje kunne løfte armene. Og uafgjort blev den, om det var Tino der skulle lave x 

i efterstødet, melder historien ikke noget om – se nu at få noget streaming Gilleleje 😉  spøg til 
side – en flot og meget vigtig sejr til Gilleleje – skal det blive i år de kommer i slutspillet…….? 

 

Vejby (131,40) – Vordingborg (92,65)  -   2-6 

De danske mestre måtte lide sit første nederlag i første runde. Det på trods af at Anders Henriksen 

fik ”æg” af Thomas Bræck, som spillede en stabil og flot kamp. Carsten Rasmussen gav 

Vordingborgs Henrik Hansen en gave, da Carsten brændte da han manglede 18. Henrik kvitterede 
og sagde tak for spillet 10 minutter senere. Claus Hansen vandt over Michael Sørensen, men der 

gik vist lidt lukkenerver i den, da Claus lige skulle bruge 3 indgange på de sidste ca. 50 point.  

Og så til KAMPEN – Jan Szymula vidner trillet og giver Ole udlægget, Ole brænder og Jan laver 218. 

Ole siger tak for bordet og svarer igen med 548. Den lille tætte nakskovit, viser sin mentale styrke 

lige indtil han mangler 14 point, hvor en dårlig kontakt må henvise ham til stolen. Ole får ikke 
grebet chancen og Jan laver de sidste 14 – derved kunne Vordingborg besejre de danske mestre.  

 

BK Frem 1 (111,32) – Bristol (76,00)   -   4-4 

Bristols tab af spillere, har nok flyttet favoritrollen til Kolding, I det Kolding får en meget stærk 

bund, set ift. til Bristols. Bristols Thomas Salling bider godt fra sig og vinder over Bent Sørensen i 

10 stød, hvilket sætter skub i tankerne hos BK Frem. Bristol vil altid være et hold, som er svære at 
slå, da A1 og Brian Nielsen, står klar. Så når Bristol får en sejr i bunden, så skal man være vågen – 

og vågen det var Kent Erichsen, som lukker i første indgang og giver A1 et ”æg”.  

Da Brian Nielsen myrder Sebastian i 4 indgange (800-140), var 4-4 resultatet en realitet. Måske et 

resultat, som mange nok ville være tilfredse med – men når man sidder med favoritværdigheden, 
ser virkeligheden måske anderledes ud..? 

Korsør (79,87) – BK Frem 2 (80,24)  -  4-4 

”Som brødre vi dele” – Allan og Benny sørger for det ene MP til BK Frem 2. Ronnie Dalgaard er 

flyvende og slukker i 5 stød, og en tæt kamp som Lars Jensen vinder i 12 indgange, betyder at 



resultatet bliver 4-4.  Måske meget fair at dele i porten, når man ser på de to holds opnåede 
gennemsnit.  

 

AFSLUTNING 

Forhåndsfavoritterne til slutspillet Frem 1, og Vordingborg ligger godt til med 4 og 3 MP, hvor 

Vejby efter nederlaget til Vordingborg måtte ”nøjes” med 2MP. At udlede noget allerede ift. 
slutspil i både top og bund, giver måske ikke den store mening.  

Dog har sæsonopstarten vist, at det for rigtig mange spillere, blev en svær sæsonstart. Mens andre 
har klaret corona-pausen ganske fint.  

”Billard skal ses live” kom ud i klubberne, vær med til at skabe liv omkring afviklingen af Søren 
Søgaard ligaen. Klubberne rundt om i landet, er fuldt ud klar, til at håndtere corona-situationen.  

 

 

Med sportslige hilsener 

Anders Henriksen 

Keglebillardudvalget 
 

  

 

 

 

 


