
 

 
 
Hvor finder jeg alle mine billardkampe? 
Hvad med alle elitedivisionskampe eller 2. divisionskampe? 
 
Den Danske Billard Union har nu lavet svaret! Du går selvfølgelig bare ind på Billardtv.dk  
 
Vi har samlet alle danske og udvalgte udenlandske videoer på en og samme side, hvor tingene er let 
at finde hvad end om du er interesseret i Keglebillard, Pool, Carambole eller Snooker. 
 

 
 
Men vi stopper ikke her!  
Du kan også se videoer fra udvalgte klubber eller du kan vælge en spiller, og se alle de kampe der er 
tilgængelig med denne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://billardtv.dk/


 
 
 
Man kan registrere sig på siden, og får så blandt andet mulighed for at vælge favoritter og abonnere 
på kanaler og playlister. Udviklingen er stadig i gang, og der kommer flere muligheder løbende. 
 
Det er smart ikke? Vi er i hvert fald ret så glade for dette nye tiltag. 
 
Hvordan fungerer det tænker du måske? 
Vi har jo ikke siddet og overspillet alle videoer fra Youtube til billardtv.dk. Derimod benytter vi de 
allerede fantastiske videokilder. Hver 15 minutter tjekker vores website udvalgte andre kilder for 
nye videoer. Finder billardtv nye videoer, så tilføjes de automatisk på siden. Derved foregår meget 
faktisk ganske automatisk. 
 

 
 
Det kan også være her LIVE streaming fra DDBU turneringer kommer til at ligge fast, hvilket endnu 
ikke er helt fastlagt. På den måde ved du altid, hvor du skal gå hen for at finde dit Live feed. 
 
Mulighederne er for mange til at nævne alle her, så kig forbi siden og se det selv.  
 
Hvordan kommer min klub med på billardtv.dk? 
Det eneste der kræves er, at din klub med en Youtube side uploader videoer på en måde, så vi kan 
genkende disse og de deltagende spillere. Helt konkret gøres dette via Playlister på Youtube, som vi 
så hiver ind på billardtv.dk. 
 
Jeg har en video, som er super god, og vil gerne have den på billardtv.dk. Hvordan gør jeg det? 
Nuvel, der er lidt forskellige muligheder. Ligger videoen på Youtube, så sender du blot linket på 
denne til billardtv@ddbu.dk. Ligger videoen blot på din egen computer, så send den på mail og vi 
tager den derfra. 
 
Vi søger også medlemmer til streaming udvalget. Det gælder både øst og vest for Storebælt. 
Arbejdet består i, at dække vores store DM’er. Der skal laves interviews, optages kampe osv. 
Desuden ligger der noget arbejde i hele tiden at forbedre vores produkt, så der skal afdækkes nye 
muligheder. Basalt set en god legeplads for personer som elsker billard. Medlemmerne holdes 
økonomisk omkostningsfri, da unionen dækker kørsel mv. 
Kontakt billardtv@ddbu.dk for mere info ved interesse. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Streaming Udvalget 
v/ Jakob Lyng & Kent R. Erichsen 
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