Bordpleje!
 Husk at bordene skal støvsuges hver dag. Så skidt og kridtstøv ikke
trænger ned i vævningen, klæderne holder længere og bliver bedre at
spille på.
 Hav rene hænder inden du begynder at spille billard eller rejser kegler.
Vask hænder efter spisning og toiletbesøg. Ikke noget med at spise
chokolade, kager mv. under spillet og så sætte de fedtede hænder ned på
det nye klæde. Jvf. det snavsede område ved keglefeltet på et gammelt
klæde!
 Tør gerne banderne af et par gange om dagen, med let hånd med en let
fugtig og ren klud, så ”svarer” de bedre.
 Hav en velplejet kødup uden hakker eller flossede kanter, så der ikke så
nemt kommer hul i klædet.
 Stød ikke så lavt på ballen (nederste 1 cm), at du kommer til at skrabe eller
lave hul i klædet!
 Masséstød (lodret) må KUN udføres af erfarne spillere, der VED hvad de
gør. Stød ikke på den yderste 1 cm, da duppen ikke skal ned i klædet!
 Slå ikke ballen ned ikke bordet, når den har været i hul eller når der er
udlæg. Men læg den forsigtigt eller tril den hen på pletten.
 Kridt ikke ind over bordet.
 Rids ikke trærammen med bæltespændet eller nøglebundet, når du ligger
hen over bordkanten og skal nå en ”lang” bal.
 Opstregning af kegle- og balpletter må kun foretages af TL (Kurt) eller
Steen. Tryk ikke så hårdt med pennen, at trådene i klædet springer.
 Bordvarmen må kun justeres af TL eller Steen. Bordtemperatur for:
kegle = 26-28 C, carambole = 28 C, målt ved udlægsplet.

Klimaanlæget
 Luft godt ud 10 minutter hver morgen.
 Stilles på ’Køling’, temp. = ’21 C’ og ’timer’ = kl. 8:00-21:30. Udenfor sæsonen
(ca. 1/5-15/8) ’timer’ = kl. 8:00-14:00. Når anlæg køler, affugter det også. Grøn lampe
= køler (bruger mest strøm), rød lampe = varmer. Der er også en grøn ON-OFF lampe.
 Jo lavere luftfugtighed, jo bedre ”løber” bordene. Temperaturen i lokalet føles også
koldere og mere behagelig.
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Vedligeholdelse af klæde
Faktorer som har indflydelse på
spilleglæde og spillekvalitet
Kvaliteten af klædet er afgørende
Et vel-vedligeholdt kvalitets klæde er nødvendigt
for at få en god oplevelse, når man spiller billard.
Hvert stød føles mere rent og det er nemmere at
præcisions-placere ballerne, når klædet fra start er
af god kvalitet og jævnligt bliver vedligeholdt.
Kvaliteten måles ud fra slidstyrke, vævning og
hastighed.
Klædepålægning
Hvis klædet ikke er pålagt korrekt og af fagmænd kan dette have en negativ indvirkning på klædet og
spillekvaliteten. Der vil i visse tilfælde opstå
spænding og vridninger i klædet. Ydermere er
risikoen for et for slapt pålagt klæde også tilstede,
når man selv går i gang.
Gummibander
Gode gummibander vil altid give den bedste bal
respons og den længste levetid. Typisk vil bander
have en levetid på ca. 10-15 år alt efter forhold
som lys, varme- og kuldepåvirkninger. Lyder din
bande hul eller rasler den - er dette et tegn på at
boltene i din bande kunne trænge til at blive
efterspændt i beslagene som holder banden på
plads.
Når gummibanderne er blevet for gamle vil de
enten blive hårde som sten eller bløde som en
svamp. Bliver gummibanden blød som en svamp,
vil dette komme til udtryk på bandespidsen, som da
vil være helt rund, i stedet for spids som normalt.
Er gummibanden hård som sten - betyder dette at
ballen ikke vil trille langt fra banden ved træf. Er
dette indtruffet skal gummibanderne skiftes ud.
Fugt / luftfugtighed
Normalt klæde er lavet af en kombination af uld og
polyester. Ulden i klædet kan optage ca. 30% fugt
af dets egen vægt uden at det føles vådt eller
fugtigt. Ved stigende fugtighed i klædet vil dette
trække voldsomt ned på ballernes løbe hastighed
over klædet. Der anbefales at billardrummet altid er
opvarmet og tørt. En konstant temperatur imellem
15-20 °C er ideel.
Opvatning
Dit billardbord skal opvateres efter behov for at
bibeholde spillefladen i vater, da gulv, skifersten og
bander kan give sig med tiden. Hvis baller med lav
fart, trækker til den ene side - er det på tide at
opvatre sig billardbord. Der er forskellige måder at

opvatre sig billard på alt efter model og fabrikant.
Typisk vil der være stilleskruer under skiferstenen
eller under fødderne på billard, som kan justeres.
Baller
Brug altid ubeskadigede og rene baller til at spille
med, da beskidte og beskadiget baller kan sænke
farten samt rulle i uforudsete retninger.

Rengøring af dit billardklæde
Støv, skidt og kridtstøv
Ved jævnligt at børste eller støvsuge sit klæde fri
for støv, skidt og kridtstøv opnår man forbedret
hastighed, ydeevne, levetid samt fremtoning. Hvis
man ikke rengør jævnligt risikerer man huller i
klædet forårsaget af kridtstøv og brandmærker
efter ballerne.
Man kan med fordel bruge en støvsuger, men har
man ikke de rette remedier - skal man huske at
bruge "sofa-mundstykket", hvor stof er monteret på
undersiden af mundstykket for ikke at rive hul i
klædet under støvsugningen. Klædet skal støvsugermundstykket trækkes fra midten og ud mod
banden for at opnå den optimale effekt. Husk at
støvsuge bander samt inde under banderne.
Bruger man klædebørsten er fremgangsmåden den
samme som med støvsuger - træk fra midten og ud
mod banden for at opnå den optimale effekt. Dog
skal man, for helt at fjerne det opsamlede skidt,
bruge støvsugeren, når man er færdig med at
børste. Klædebørste og specialdesignet støvsugermundstykke kan købes hos Søren Søgaard A/S.
Flydende væsker
Skulle man ved et uheld komme til at spilde væske
(øl, vand, vin etc.) på klædet er det kun muligt at
minimere skaden ved at duppe med et frotté
håndklæde. Man må aldrig skrubbe eller presse, da
man da kan ødelægge fibrene i klædet og dermed
skabe et hul. Efter uheld, hvor man har spildt - vil
der utvivlsomt komme en synlig plamage, idet
kridtstøvet i klædet er blevet opløst og danner
skjolder.
Er der skifersten i bordet tager denne ikke skade af
spildt væske, bare dette fjernes hurtigt efter
uheldet. Er der derimod træplade i bordet kan dette
tage meget skade af spildt flydende væske, da
væsken trænger ned i træpladen og får denne til at
hæve sig i træet. Denne skade kan ikke udbedres
igen - spillefladen vil herefter formentlig blive skæv.
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