Torben Antonsen ogJens Nymark er klar med kuglerne pd de ti bowlingbaner, der har elektronisk
udstyr, sa der automatisk foes regnskab med, hvor mange point, man scorer. (Foto: Lene
Sorensen)

Klar til at lade
kuglerne rulle
i nyt center
Horsens Bowling Center med ti baner Abner i morgen
StrandkævejAbiwknd

Horsens Bowling
Center pa

for publikum. For en
indbudt kreds er der allerede i eftermiddag reception for at markere,
at Horsens har fået sit
første bowlingcenter.
Lige til det sidste blev der
arbejdet på højtryk med at gore klar til, at kuglerne kan rulle på de ti nye og moderne
bowlingbaner, der med det nyeste elektroniske udstyr koster 400.000 kr. stykket.
Bag Horsens Bowling Center star to kammerater, der
har hinanden at kende
gennem sport - ikke bowlingsport, men en anden sport,
der i øjeblikket har horsensianernes store bevågenhed,
nemlig basketball. Det er Torben Antonsen, der er tømrer,
og Jens Nymark, der er bankuddannet. Da de fik ideen til
et bowlingcenter i Horsens,
havde ingen af dem tidligere
haft en bowling-kugle i
hænderne. Men de kunne se mulighederne og behovet for et
center i Horsens, og de fandt
et velegnet sted på Strandkrvej i Schurs tidligere plasticvare-fabrik.

Bowling, pool,
billard og dart
Her har de to initiativtagere
lejet 1200 kvadratmeter, hvor-

”publikmsatfor",ndkivgspult

af banerne udgør ca. 800 kvadratmeter. Den øvrige plads
bruges til en

hvor man kan leje reglementeret fodtøj, areal til pool- og billardspil samt en dartbane.
- Desuden bliver der en bar,
hvor man i komfortable omgivelser kan sidde og hygge sig
før eller efter et spil, siger Torben Antonsen. Der bliver mulighed for at lobe ø1 og vand,
og desuden kan man stille sulten med pølser eller
håndmaer.Øskngupiler
et lidt store har vi en
aftale med hotel Bygholm
Park, at de i løbet af meget
kort tid kan levere specificerede retter.

Har brugt al fritid
med indretningen
- Siden vi begyndte at ind-

rette bowlingcentret i begyndelsen af december, har vi arbejdet på højtryk, siger Torben Antonsen. Vi har begge
passet vores arbejde, mens opbygningen af Horsens Bowlingcenter har stået på, så
mange aften- og nattetimer
samt alle weekends er blevet
tilbragt på Strandkrvej. I
søndags var de svenske
mon-tører, der har stillet de amerikanske baner op, færdige, og
hele søndag aften bowlede alle
håndværkerne på livet los.
Det gjorde vi igen i gar. Ikke
alene for at more os, men også
for at kontrollere, at mekanik-

ken fungerer, som den skal.
- Der er en del elektronik.
Blandt andet foregår pointgivningen elektronisk, når forst
spillerne har tastet sig ind på
computeren. Det kan ved
første øjekast se lidt indviklet ud,
men det er faktisk uhyre simpelt, så alle - fra den yngste til
den mldste spiller - kan finde
ud af systemet.

Stor interesse
- Vi har i den tid, der er gået

med at etablere Horsens Bowling Center, kunnet mrke en
meget stor interesse blandt
horsensianerne. Ikke alene
har vi forholdsvis let kunnet
sælge de reklameskilte, der er
en del af økonomien i centret,
men også de kommende brugere har vist meget stor interesse. Vi har en tydelig fornemmelse af, at der har manglet et
bowlingcenter i Horsens, og vi
er bestemt ikke nervøse for, at
det ikke skal kunne lobe
rundt. Overalt i landet skyder
bowlingcentre op.
Fra i morgen formiddag er
Horsens Bowling Center åben
for publikum. Hver dag er der
åbent til midnat, men Torben
Antonsen og Jens Nymark håber at få tilladelse til at have
&bent til klokken et på ugens
sidste dage, hvis der viser sig
behov for det. Det koster 100
kr. i timen at leje en bane, og
der kan vre seks på
en bane. (can).

