Billardkælderen i ROFI –
få en sjov aften med
vennerne eller kollegerne
Book en eller flere aktiviteter på timebasis
I ROFI-Centrets nyrenoverede billardkælder kan du samle vennerne til en glad aften, hvor I
kan spille snooker, billard, pool, airhockey, bordfodbold, bordtennis og elektronisk dart.
Hver aktivitet kan bookes på timebasis, og firmaer eller andre grupper kan også booke
alle aktiviteterne på en gang. I årets løb bliver der arrangeret turneringer i tre forskellige
billardformer og dart.

Snooker – på helt nyt snookerbord
Snooker har sammenlignet med andre billardspil en højere sværhedsgrad og stiller
større krav til spillernes taktiske og tekniske egenskaber. Det skyldes især bordets større
spilleflade i forhold til andre billardspil, ballernes mindre diameter, og at hullerne er
mindre. Det afvekslende spil mellem røde og farvede baller og målet om så vidt muligt at
putte de baller med højest værdi gør blot spillet endnu sværere – og sjovere. Snooker er en
gentleman-sport og er præget af stil, god omgangstone og god etikette.

Keglebillard
Billardkælderen i ROFI byder også på det legendariske bord til keglebillard. Her spiller
I som udgangspunkt efter regler, som har en over hundredårig historie og kun bruges i
Danmark. De mest typiske spil på dette bord er keglebillard og skomager.

Pool – på nyrenoveret poolbord
Pool er fællesbetegnelsen for en række billard-discipliner, som alle kan spilles på et
poolbord. Det er den nok mest kendte billarddisciplin, og man finder poolborde i både
billardklubber, beværtninger og ungdomsklubber i hele landet. I ROFI kan I både spille
8-ball (det mest almindelige spil), 9-ball og 14.1.
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Elektronisk Dart

Sted

Dart er en traditionsrig aktivitet, der er fast tilbehør på engelske pubber - og i ROFI kan
I spille elektronisk dart under hyggelige forhold. Kom og få et spil ”Mickey Mouse” med
vennerne eller kollegerne.

ROFI-Centret, billardkælderen

Mere information om priser, booking og turneringer

Bordfodbold, airhockey og bordtennis

ROFI-Centret, tlf. 97 32 24 55
Jannik Skelmose, tlf. 51 26 87 39

Vil I have lidt ekstra action, er der også mulighed for at spille bordfodbold, airhockey og
bordtennis billardkælderen. Alt nødvendigt udstyr findes i billardkælderen.

Læs mere på www.rofi.dk/billard

Minigolf – på nyrenoverede baner
Golf på amatørniveau, hvor afstanden til næste hul er overskuelig, er ensbetydende med
leg og afslapning. Minigolf er indbegrebet af ferie og sommer! En populær aktivitet for
både voksne og børn, der giver plads til familiær hygge. I minigolf er alder uinteressant;
det er ren og skær socialt samvær for folk i alle aldre. ROFI-Centrets minigolfbaner er helt
nyrenoverede med kunstgræs i flere forskellige højder, med bunkere og andre spændende
forhindringer.
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