Billardklub i eget hus
Også mulighed
for at spille pool
HORSENS - Horsens
Billardklub er kommet
»frem i lyset<< og har
fået eget klubhus pa
Grønlandsvej, hvor der
tidligere var gulvcenter.
Det er Horsens
BilardkubsStøefonig,dr
har købt huset, og medlemmerne har i nogle uger
arbejdet på at indrette lokalerne, som blev vist frem
ved et åbent hus arrangement lørdag.
- Billardklubben har tidligere holdt til i lejede lokaler under ABC-Biograferne, siger formanden Poul

V. Jorgensen. Men vi har
længe ønsket at blive mere
synlige og få mere plads,
bade fordi vi gerne vil have
flere medlemmer, og fordi
der har vret et ønske om
at udvide med pool-borde.
- Det har vi Met mulighed for ved at flytte fra 220
kvadratmeter på Strandkrvej til mere end dobbelt så meget plads på
Grønlandsvej. Det betyder, at vi har fået plads til
fire pool-horde, som supplerer de fire keglebillardborde og to carambolebillard-borde.

Begynderbord
- Vi har valgt at placere

pool-bordene i et lokale for
sig selv, men med en glas-

- I øvrigt henvender vi os
til alle, der er interesseret i
billard, siger Poul Jorgensen videre. Vi vil også gerne have fat i de belt unge,
og derfor har vi anskaffet
et begynderbord - et såkaldt halvmatch-billardbord. Her kan begyndere
here at holde på en
kobgmialnøred,-å
ind over bordet. Hvis man
rammer lidt ved siden af,
sker der heller ikke de store ulykker ved det.
Horsens Billardklub har Met dejlige faciliteter ved at
rykke ind i eget hus pa Grønlandsvej. (Foto: Povl Klavsen)
vg og dor til lokalet med
kegle- og caramboleborde.
Det skyldes, at pool er et
mere støjende spil, og da

adskillige af yore medlemmer spiller billard på et
højt, seriøst plan, ø nsker
de ro om deres spil.

- Vi satser naturligvis på
at få en del nye medlemmer, siger Poul Jorgensen.
Hvor vi tidligere kun havde åben om aftenen, bliver
der nu mulighed for at
spille billard fra kl.10 og til
omkring kl. 23. (can)

