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Man skal starte som ung for at komme med i eliten 

Elite-billard er idag utroligt krævende. Der kræves præcision, strategi, koncentration og udholdenhed for at 
kunne begå sig blandt de bedste spillere i Danmark. I kampe til 800 point er det ikke ualmindeligt, at en 
spiller "lukker" i en indgang, dvs. laver alle sine matchpoint i én serie. For at kunne det, skal stødteknikken 
være perfekt, og samtidig skal spilleren kunne være istand til at tænke 2 - 3 stød frem i planlægningen af 
sin serie. Disse egenskaber kan man kun tilegne sig, hvis man starter som ung, træner intensivt og 
modtager den rette undervisning. 

Klubben 
Svinninge Billard Club har 
specialiseret sig i Keglebillard - et 
traditionelt dansk spil som er kendt 
af de fleste. Klubben har et dejligt 
spillelokale med fire helmatch 
kegleborde i Svinningehallen. 
 
 

Sportsbillard og alkohol 
Billardunionen er medlem af Dansk Idrætsunion og er derved også underlagt Anti Doping 
Danmark. Hermed kan man aflive myten om at Billard og alkohol altid hænger sammen, som man 
kender det fra værtshuse. Sportsbillard er en seriøs idræt, hvor indtagelse af alkohol hverken er 
tilladt eller tilrådeligt. 

Undervisning og træning 
Klubben tilbyder undervisning af juniorer en dag om ugen fra 18:00 til 20:00. Derudover bliver der 
stillet skriftligt materiale samt en undervisnings-DVD til rådighed. 

Turneringer 
Billardunionerne (Den Danske Billard Union og Sjællands Billard Union) arrangerer jævnligt 
turneringer for ungdommem, så de unge spillere har mulighed for at træne "kampsituationen", der 
fordrer både koncentration og beherskelse af nervøsiteten. Svinninge Billard Club arrangerer også 
venskabsturneringer sammen med andre klubber i Odsherred-området. 
Derudover stiller Klubben i øjeblikket to hold: et i 3. Division og et i danmarksserie 1. Alt efter 
spilleniveau vil det være muligt at deltage på disse hold. 

Åbningstider og nøgler 
Klubben har ikke bestemte åbningstider, men der er som regel spillere til stede på 
hverdagsaftener mellem 18:00 og 21:00 (undtaget fredag). Det vil også være muligt at låne en 
nøgle, hvis det skønnes, at den behandles med ansvarlighed. 
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Kontingent og udstyr 
Juniorer:   500,00 kr årligt 
Seniorer:   1200,00 kr årligt 
Pensionister:   800,00 kr årligt 
Kontingentet opkræves per 1. august. 
 
Depositum for en nøgle: 250,00 kr 
 
Som nybegynder er det ikke nødvendigt at erhverve sig sin egen kø, da klubben stiller køer med 
en rimelig kvalitet til rådighed. Først når man er mere øvet og stiller højere krav til køen, skal man 
erhverve sig en kø, der er tilpasset til ens eget behov. Her er det fornuftigt at søge råd hos 
underviserne eller andre erfarene spillere. En god kø i turneringskvalitet koster mellem 800 og 
1500 kr. 

Indmeldelse 
Som ny kan du spille en måned gratis og se om billard er en sportsgren, der tiltaler dig. Vi skal 
bare have dit navn, adresse, telefonnummer og fødselsdag, og hvis du efter en måned stadig har 
lyst til at spille, vil du modtage en opkrævning på årskontingentet. Hvis du melder dig ind i det 
sidste halvår af kontingentperioden, vil der kun blive opkrævet det halve kontingent. 

Kontakter 
Hvis du har yderligere spørgsmål, eller vil du meldes ind, er du velkommen til at kontakte følgende 
personer: 
 
Formand: 
Jørgen Østergaard Sørensen Michael Gondy Jensen   Niels Peter Nielsen 
Parkvej 20   Præstevænget 4, Hjembæk  Poppelvej 1 
4520 Svinninge   4450 Jyderup    4460 Snertinge 
Tel:  59 26 60 03  Tel:  59 21 12 86   Tel:  59 26 86 75 
Email:  lsjos@live.dk    Email: michael@gondyjensen.dk Email:  niels62@waoopost.dk 
 


