
Horsens Billardklub har Met dejlige faciliteter ved at
rykke ind i eget hus pa Grønlandsvej. (Foto: Povl Klav-
sen)

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 gulvcen-
ter.

Det er Horsens
Billardklubs Støtteforening, der
har købt huset, og med-
lemmerne har i nogle uger
arbejdet på at indrette lo-
kalerne, som blev vist frem
ved et åbent hus arrange-
ment lørdag.

- Billardklubben har tid-
ligere holdt til i lejede loka-
ler under ABC-Biografer-
ne, 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 mulig-
hed for ved at flytte fra 220
kvadratmeter på Strand-
krvej til mere end dob-
belt så meget plads på
Grønlandsvej. Det bety-
der, at vi har fået plads til
fire pool-horde, som sup-
plerer de fire keglebillard-
borde og to carambolebil-
lard-borde.

Begynderbord
- Vi har valgt at placere

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

vg og dor til lokalet med
kegle- og caramboleborde.
Det skyldes, at pool er et
mere støjende spil, og da

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

- I øvrigt henvender vi os
til alle, der er interesseret i
billard, siger Poul Jorgen-
sen videre. Vi vil også ger-
ne have fat i de belt unge,
og derfor har vi anskaffet
et begynderbord - et så-
kaldt halvmatch-billard-
bord. Her kan begyndere
here at holde på en

billard-kø,og man kan bedre nå
ind over bordet. Hvis man
rammer lidt ved siden af,
sker der heller ikke de sto-
re ulykker ved det.

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