Kammerater
investerer
million-beløb
bowlingbaner
Bowling-center i Den blå Fabrik pa Strandkærvej
Initiativt agerne til
bowling-centret
Schurs tidligere plasticvare-fabrik pa
Strandkærvej er to unge horsensianere, Jens

Nymark og Torben Antonsen, der har stiftet
et aktieselskab, som
skyder et millionbeløb i
centret.
- De store etableringsudgif-

ter gør os ikke nervøse, siger
de to initiativtagere. Bowlingsporten er i dag den sport,
der hvad udøvere angår, er
den tredjestørste i verden. I
Danmark er der også sket en
rivende udvikling de seneste
år. Den ene bane efter den anden dukker op, og det er forbaysende, at det ikke allerede
er sket i Horsens. I Arhus er
der således allerede 40 klubber, og der er pres på banerne.
Jens Nymark og Torben
Antonsen har lejet den midterste del af den tidligere plasticvare-fabrik, der nu ejes af
Public Invest i Arhus.
Lejemålet dækker 1200 kvadratmeter, og i denne uge er man
gået i gang med ombygning og
indretning. I løbet af marts eller april er bowling-centret
Mar til indvielse. Mr der gar
så lang tid skyldes det bl.a., at
selve opsætningen af banerne
tager omkring en måned.
Det største areal skal naturligvis bruges til selve bowlinghallen. Den bliver pa 20 gange
40 meter, og der bliver ti baner. Fra Strandkrvej kommer man ind i en forhal, hvor
man betaler baneleje, og hvor
der bliver en forretning bl.a.
med salg af sko. Endvidere bliver der et cafeteria og et hyggelokale med en bar beregnet
til større selskaber - f.eks. foreninger eller virksomheder,
der pa denne made holder et
hyggearrangement.

Et hyggespil
- For bowling er netop et

Man behøver ikke at v&re hundrede procent inde i bowling-reglerne for at kunne deltage i Elektronikken fortæIler
spilleren hvor mange skud, han/hun har, og hvad scoren er.

hyggespil, siger Jens Nymark
og Torben Antonsen. Det er et
sted, hvor folk kommer, når
de har tid og lyst til at spille,
ligesom man pa en golfbane
kan komme og gå, når man
har lyst. Vi tror, at netop det
er en af grundene til, at spillet
er blevet så populært. Det er

et spil for alle, voksne og born,
kvinder og mnd. Det er ikke,
som mange måske tror, et
spil, der krver gode armmuskler. Det er endda helt
forkert, for når forst kuglen
ruller på den 36 meter lange
bane, så bliver den ved med at
rulle, til den når enden.
Bowling-centret pa Strandkrvej vil holde Abent fra
midt pa formiddagen til midnat. Det bliver billigst at spille
i dagtimerne. Efter kl. 17 bliver banelejen pa 100 kr., og
man vil typisk vre fire om en
bane. Det vii give den ideelle
spillerytme, men naturligvis
kan man vre flere om banen.

Pensionistklubber
og børnefødselsdage
- Vi budgetterer med 150-

200 gster om dagen, siger
initiativtagerne til Horsens
Bowling Center. Det bliver
naturligvis i aftentimerne det
største pres kommer til at ligge, men vi vii pa forskellig vis
sørge for, at også dagtimerne
bliver belagt. Vi kan f.eks. se,
at pensionistklubber i andre
byer er flittige brugere af bowlingbanerne, og det regner vi
også med vil blive tilfa ldet i
Horsens, netop fordi bowling
er en sport, der ikke nødven

digvis krver, at udøveren er
atletisk og har mange
musk-ler.Ddnvitbye
fød-selsdagsarrangementer som
f.eks. svømmehallerne har
det, og vi vil leje baner ud til
firmaer og foreninger.
- Der er heller ikke tvivl om,
at sA snart bowling-centret
star Mart vil der blive oprettet
bowling-klubber, og dem huser vi naturligvis også gerne.

Elektronikken
fører regnskab
Der er ingen problemer for
begyndere med at la re bowling-reglerne - det hele passes
af den avancerede elektronik,
der også fører regnskabet pa
en skrm over banen.
man starter spillet, taster
hver spiller sit navn ind pa
skrmen, og passer man
rækkefølgen, så tager elektronikken sig af den nøjagtige udregning for hver spiller. Den forom man har flere skud,
og den regner scoren ud.
- Horsens Bowling Center
skal vre et sted, hvor horsensianerne vil kunne lide at
komme, siger Jens Nymark og
Torben Antonsen. Det skal
vre et sted, hvor man kommer for at bowie og spille billard eller pool, men det skal

også vre et sted, hvor man
har lyst til at blive efter spillet
og hygge sig. Det er jo et studie værd at betragte en bowlingspiller, der Or op i spillet
med liv og sjæl, siger initiativtagerne.

Planer
siden marts
De har arbejdet med planerne om et horsensiansk bowling-center siden marts i
De var sammen pa byggemesse i Fredericia, og spiste frokost på et cafeteria i forbindelse med bowlingbaner. Inden
frokosten var forbi, var de to
kammerater enige om, at Horsens også skulle have bowlingbaner. De tog hjem og arbejdede videre med sagen og koncentrerede sig forst og fremmest om at finde egnede lokaler.
Dem fandt de ph Strandkrvej, og i sommerens lob
har de besøgt et utal af bowlingbaner rundt om i Danmark. De har med fagfolks
hjælp Met lavet budgetter, og
de har vret i Sverige og købt
baner. Når Horsens BowlingCenter er en realitet vil de selv
være at finde pa Strandkrvej
som daglige ledere af centret.
(can)

