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Helt styr på carambolagen

De fire musketerer, fra venstre Jeppe Kjølby, Anders Henriksen, Jonas Søndergaard og Casper Østergaard, pudser formen af inden europamesterskaberne i Frankrig. 

BILLARD: Anders
Henriksen og fire
andre unge spillere fra regionen er
i fuld gang med at
forberede sig til EM
i carambole, der
foregår i Frankrig i
påsken.

Tekst og foto af
John Ringstrøm
Han er bare 21 år men allerede én af Europas bedste i
billard-disciplinen, carambole.
Anders Henriksen fra Vordingborg Billard Club er
tidligere europæisk junior-

mester i fri carambole for
U17-spillere og i påsken tager han til Ronchin i Frankrig for at leve op til sin topseedning i U21-rækken og
tage endnu et mesterskab i
sit sidste ungdoms-år.
Med sig tager han sine
»disciple«, Jeppe Kjølby
og Jonas Søndergaard fra
Næstved Billard Klub og
Casper Østergaard fra BK
Sorana i Sorø, der alle er
udtaget til at stille op som
hold for Danmark i fri caramboles U19-række. Kjølby
stiller også op individuelt i
U17-rækken.
Alle fire var i den forgangne weekend samlet på »træningslejr« i Vordingborg,
hvor der blev trænet en masse teknik og konkurreret i
klubbens store billardlokale
under Gåsetårnsskolen.
- Det er sidste træning inden EM. Vi har haft seks-

Jonas Søndergaard på 15 år
fra Næstved Billard Klub er søn
af BK Soranas tidligere danske
keglebillardmester, Henrik Søndergaard.
- Jeg startede med at spille billard, fordi min morfar havde et
billardbord derhjemme. Jeg blev
meldt ind i Næstved for tre år
siden, siger unge Søndergaard,
der går i 8. klasse på Hindholm
Privatskole.

syv samlinger, siger Anders
Henriksen, der fungerer
som en slags »landstræner«
for de unge.
- Eller i hvert fald instruktør. Vi har ikke haft en decideret landstræner i 15 år,
men det prøver vi at ændre
på i unionen. Imens står
jeg lidt for de unge, siger
Vordingborg-spilleren, der
stammer fra Lolland.

Går efter at vinde

Anders Henriksen bruger
næsten al sin tid på billard.
Han læser HF på Team Danmark-ordningen og har kun
ét fag i dette skoleår.
Ved siden af sin spids-disciplin, carambole, har han
også deltaget på Vordingborgs elitedivisionshold i
keglebillard.
- Det har været en sæson,
hvor jeg skulle hente en
masse mental erfaring, og

det har keglebillard hjulpet
med til. Der er mange ligheder med de klassiske spil, jeg
deltager i - blandt andet ventetiden mens modstanderen er ved bordet, forklarer
Henriksen, som dog ved, det
bliver svært at blive europamester i Frankrig.
- Jeg går efter at vinde.
Det er selvfølgelig lidt farligt at melde ud, men det er
jo derfor, man tager afsted.
Sidste år tabte jeg efter
omspil i semifinalen, men
hvor dommerne var uenige
om, hvordan vi skulle spille omspillet. Det stressede
mig lidt. Der er også dét i fri
carambole, at alle kan lukke i én indgang. Det er den
sværeste disciplin at vinde,
men selve spillet er egentlig
ikke svært, lyder det fra det
danske carambole-es, der
er fortrolig med forholdene i
Ronchin.

Casper Østergaard på 16 år fra
BK Sorana startede med billard
for fire og et halvt år siden.
- Det var en lørdag i Sorø-hallen,
hvor der var åben for 6. til 9. klasser. Her kunne man prøve billard,
og det kunne jeg godt lide, siger
det soranske carambole-talent,
der går i 9. klasse på Pedersborg
Skole.

- Det er under samme tag,
jeg tidligere har spillet europæisk grandprix i disciplinen »cadre« for min franske
klub, konstaterer Anders
Henriksen.

Svært at tjene penge

Hvis han er blandt de allerbedste europæere i ungdomsrækkerne, er han efter
egen forsigtige vurdering
i top 20 på seniorplan. Men
derfra og til at kunne leve af
sin sport, er der langt.
- Det er rigtig svært at tjene
penge. Man skal være heldig for at blive professionel.
Det kan ikke lade sig gøre at
være fuldtids-spiller, medmindre man så er instruktør samtidig. Men jeg har det
også sådan, at jeg også gerne vil have et »almindeligt«
liv, lyder det snusfornuftigt
fra Anders Henriksen, der
dog ser lidt forundret til,

når en anden »værtshus-beslægtet« sport, dart, kaster
multi-millionærer af sig i
primært
Storbritannien,
Holland og Belgien.
Mindre - meget mindre
- kan dog også gøre det for
Henriksen, og indtil videre
fokuserer han blot på at blive europamester i påsken.
Det bliver en anelse sværere for hans »elever«, Jeppe,
Jonas og Casper.
- Nogle af holdene er dygtige. Jeg tror godt, Jeppe kan
være med, hvor det er sjovt.
Vi har også deltagere med
i 3-bande carambole, hvor
Mikkel Jensen fra Slagelse
deltager i U21. Og i U17 er det
Lukas Mortensen fra Fluen i
Aarhus. De har været til andre træningssamlinger. Det
bliver svært i 3-bande, så de
skal være lykkelige, hvis de
kommer videre fra puljen,
mener Anders Henriksen.

Jeppe Kjølby på 17 år fra Næstved Billard Klub er den eneste af
de unge sammen med Anders
Henriksen, der stiller op individuelt. Og han er også den, der har
spillet længst.
- Det startede i 2010 med nogle
aktive feriedage, hvor jeg prøvede billard. Og så blev jeg meldt
ind i Næstved, siger Kjølby, der
går på EUC i Næstved og vil være
tømrer.

