Så gik turen til Firma Open i Aarhus
Endnu engang, var vi nogle stykker afsted, for at vise vores FSKBH flag, ude i den
store vidde verde…øøhhmmm, til Firma Open i Aarhus. Vi var fire fra FSKBH som
deltog, Peter Petersen og Henrik Sørensen fra DGB, Mads Kristian Olesen fra
Lundbeck og jeg selv Thorbjørn, fra DSB. Ville hulens gerne ha’ været nogle flere,
men kommer tid, kommer lyst, tænker jeg.
Mads havde hanket op i fruen og et af deres vennepar, og var allerede installeret i
det Jydske, da vi andre tog hyggeturen op ad Odden, for at slappe af på båden
derfra til Aarhus havn lørdag morgen. Henrik og jeg selv havde sørget for logi for
aften og natten i det mondæne Scandic Aarhus vest. Det kan vi kun anbefale, da
man efter en god middag og ølhyggeaften, ellers ville kunne sove stort set hvor som
helst, var Hotel Scandic, næsten at skyde langt over målet.
Nuvel, vi tre ankom til billardklubben BK Fluen lørdag formiddag, joh, lidt senere end
alle andre, da vi jo kun kunne tage den tidligste færge, troede vi da, men det vist sig
at der stadig ankom folk, efter vi var trådt ind ad døren.
Ind kom vi, i prægtige lokaler, med mange Søgaard borde, som ikke var mere end tre
år gamle. Ak, man kan jo kun drømme. Der var lagt op til et par rigtig gode dage i
keglernes ånd. Det tog os dog ikke så lang tid at fastslå at varmen i lokalerne, var
rimelig styg, og er da også sikker på at vi måtte slæbe et par kilo mindre hjem
omkring bæltestedet, end vi var ankommet med, grundet den nådige og tidlige
sommer.
Vi var alle fire kommet i hver vores pulje. Mads spillede godt allerede fra starten, og
vandt sine kampe. Jeg selv spillede lige omkring mit snit, men det var mere end
rigeligt, da de andre i min pulje, spillede pænt under deres. Så jeg vandt også min
pulje og gik videre. Peter kæmpede bravt mod de andre i hans pulje. Men hans
modstandere spillet altså også formidabelt godt. Dog viser det sig til sidst at Peter
alligevel går videre som to’er i sin pulje på snitindex. Godt kæmpet. Henrik
kæmpede vist mest med sig selv, og sit spil. Som jeg selv har for vane at gøre. Han
formår dog at skyde nogle super øjeblikke afsted, hvilket gør at også han, i sidste
ende, går videre som to’er på snitindex i hans pulje.
Så stod vi dér. Vi var alle gået videre til finalespil om søndagen. Det var jo
ønskesituationen. Men det kunne vi vel også ligeså godt, da Henrik og jeg, allerede

havde booket hotel, Mads i sommerhus, og Peter allerede inden afgang hjemmefra,
havde booket færgeplads til en Aarhustur søndag morgen. Nu kunne turen ikke
skuffe en eneste af os.
Om søndagen var der lagt op til en super spændende start. Ud af 16 finalister skulle
Mads møde Henrik, og Jeg skulle møde Peter. Ja, så kunne vi jo ikke alle fortsætte
derefter, men var da sikre på at to af os, var videre. Mads spiller igen en god kamp,
og Henrik kæmper videre, mod Henrik. Mads er videre.
Jeg blev traditionen tro, onduleret af Peter. Den var tæt til sidst. Men den
rutinerede vandt. Jeg tror nu også, at med Henriks og mit spil, ville Mads og Peter
ha’ bedre chance for at komme længst.
Varmen i lokalet begynder at mærke deltagerne, Mads ligner en isterning. Hvordan
fa’en gør han?
Peter bliver lukket ud af turneringen af en fisk med stor rygfinne. Et par af
deltagerne, kunne virkelig finde nogle pæne snit frem i ny og næ. Heldigvis var Mads
én af dem, og han når helt frem til finalen, hvor han desværre må se sig slået. Det er
fa’me godt kæmpet :-D

Det kunne være super hyggeligt, hvis lidt flere FSKBH’ere ville tage med næste år.
Firma Open 2019, bliver afholdt 24.-26. Maj, samme sted i Aarhus. Og vær sikker på
at Henrik, Peter og jeg selv vil være der.
Skal du ikke være med i finalen næste år???

Mange hilsner
Thorbjørn Jensen

