Nyheder fra HI billard
17-10-2017 kl. 11.00 - 12..00 blev der afholdt bestyrelsesmøde i Vasbygade 10 inden pensionisttræffet.
kl. 12.00 startede dagens pensionisttræf, hvor 14 deltog på dagen. (2 måtte melde afbud på dagen pga. sygdom)
Kl. 13.00 startede turneringen op. Der blev spillet makkerpot alle mod alle i fortsat keglebillard m. handicapdistancer.
Med indlagt kaffepause kl. 15 - 15.20 med dejlig Evakage, sluttede vi af kl. 17.10
Vinder af turneringen blev Hans-Jørgen Stenhøj / Jack Fravn med Bjørn Semberg / Jan Bräuner på 2. pladsen.
Vi fik på dagen besøg af vor HI formand TK Andersen, som havde bestilte træningsdragter med på dagen.
DJM i Odense 28-10-2017
9 deltagere hvoraf vi var 6 fra HI billard. Stævnet startede med afdelingsmøde, hvor Knud Møller takkede af som Afdelingleder.
Ny afdelingsleder blev Per Nielsen fra HI , med Knud Møller og John Emil fra Viborg blev "medhjælpere"
Rolf Petersen fra Dansk Jernbanefritid deltog til mødet, som blev klaret på ½ time. Derefter gik stævnet i gang, med indlagt frokostpause.
Der blev spillet i 3 rækker med handicap distancer:
Mesterækken: Nr. 1 Erik jørgensen HI med 7 point, nr. 2 Knud Møller HI med 3 point (højeste serie på 96), nr. 3 Tonny Frederiksen OD med 2 point
A-Rækken: Nr. 1 Per perle Nielsen HI, nr. 2 Bjarne Lundberg HI, nr. 3 John Cruusberg OD
B-Rækken: Nr. 1 Palle Jensen HI, nr. 2 John Emil Persson Viborg, nr. 3 Jan Kirkeby HI
Stævnet forløb fint i FSK hallen og sluttede 16.40. Tog toget fra OD. 17.20 og var på KH 18.50. Tak til Knud Møller for et godt stævne.
Julefrokost 21-11-2017
20 har tilmeldt sig julefrokosten d. 21-11 i Vasbygade. Flot tilmelding næsten 50 % af afdelingen. Mere om forkosten senere.
Der blev spillet makkerpot i fortsat skomager med hold på 3 og 4 deltagere. Alle spillede 5 kampe , alle mod alle.
Samlet vinder blev Julle, Bent Ø og Lejf lalleglad Henriksen, som kun fik et enkelt nederlag i hele turneringen.
Efter turneringen fra kl. 13.40 - 16.40, blev "julemaden" indtaget fra kl. 17.00 og "festen" ebbede ud omkring kl. 21.00. (For nogle meget senere!)
Hyggelig dag for alle.

