”Sammen skaber vi
fremtiden for
billardsporten”

DDBU´s Strategiplan 20192023

Indledning
Den Danske Billard Union har fastlagt en visions- og strategiplan for 2019 til 2023,
som sammen med ”DIF Strategiplan 2018-2021”, sætter retningen for strategiske
indsatsområder og for udviklingsforhold i DDBU organisationen.
Den nye DDBU Strategiplan 2019-2023 – ”Sammen skaber vi fremtiden for
billardsporten” – afløser DDBU Strategiplanen 2014-2018 – ”Synlighed”.
Strategiens mål er at udvikle DDBU organisationen, samt sikre tryghed,
synliggørelse, arbejdsforhold, indsatsområder og effektive arbejdstilrettelæggelser til
strategiske og praktiske arbejdsopgaver.
Den nye strategiplan tager sit afsæt i den gamle strategiplan, og i DDBU Bestyrelsens
evaluering af denne og konkrete indsatsområder.
Den Danske Billard Unions strategiarbejde handler om, at løbende udvikle og skabe
de bedste forhold for vores organisation, for klubberne og for sportsligt arbejde.
Bestyrelsen for Den Danske Billard Union har besluttet nogle strategiske
hovedindsatsområder, som er gældende for arbejdet i bestyrelsen, i administrationen
og i ledelsen af unionen.
På de følgende sider vil du få en præsentation og et indblik i Den Danske Billard
Unions vision, mission og strategiske indsatsområder, som er det der overordnet
skaber retning, mening og mål, når vi taler om det fremtidige arbejde i og omkring
unionens virke.
”Sammen skaber vi fremtiden for billardsporten” – DDBU´s Strategiplan 2019-2023.

Formand for Den Danske Billard Union
Flemming Busk Knudsen

Vision
DDBU skal gennem målrettet udvikling af
klubber og organisation skabe grundlag for en
sport, der udvikles og til stadighed fastholder og
tiltrækker klubber og medlemmer.
- Udviklingen skal skabe en stabil elite, der kan
begå sig internationalt
- Vi vil udvikle og igangsætte nye initiativer, i
samarbejde med klubber og partnerskaber
- Vi vil profilere og synliggøre billardsporten
- Vi vil drive, udvikle og skabe rammer for
billardsporten, for foreningsarbejde og for en
aktiv livsstil, som skaber oplevelser,
fællesskaber og glæde for danskerne

Mission
DDBU er det nationale samlingspunkt for alle
billarddiscipliner i Danmark
DDBU er ansvarlig for danske elitespillere,
der deltager i internationale turneringer
DDBU vil understøtte og skabe rammer for
talentudvikling og eliteidræt
DDBU er medlem af DIF og internationale
billardorganisationer

Værdier
Respekt
DDBU er kendetegnet for respekten for den enkelte i alle
vores handlinger
Professionalisme
DDBU er kendetegnet som et professionelt drevet forbund
med klubberne i centrum
Tillid
Alt hvad DDBU som forbund driver, skal bygge på tillid
Social bevidsthed og idrætsglæde
DDBU udviser social bevidsthed i alle dets handlinger og
understøtter glæden ved idrætten
Støttende
DDBU er en støttende samarbejdspartner til vores klubber.
Vi vil støtte op om vores relationer til klubberne, og
medvirke til at lave udviklingsarbejde og medvirke til at
fastholde klubbernes eksistensgrundlag i lokalsamfundet
Samarbejde
DDBU vil samarbejde med klubber, ledere, spillere og
interessenter, da relationsarbejde og samarbejde medvirker til
at udvikle dansk billard. DDBU vil samarbejde med
klubberne om at tage ansvar og gøre en forskel for
samfundsforhold

Strategiske indsatsområder

Turneringer
Økonomi
Kommunikation og samarbejde
International repræsentation

Talent- og elitearbejde, rekruttering og fastholdelse, samt
organisationsudvikling – de er alle strategiske indsatsområder i
DIF Strategiplan 2018-2021.

Turneringer:
Dagsorden for strategisk udvikling:
- Fortsat fokus på breddeturneringer og eliteturneringer
- Fortsat fokus på holdturneringer og individuelle turneringer
- Fortsat fokus på IT- og digitale løsninger til turneringsprogrammer, og til
service og konkrete administrative ydelser til turneringsafvikling og
turneringstilmelding
- Videreudvikling af turneringsplanlægning
- Internationale turneringer og Skomager
- Udvikling af nye spilleformer

Mål for strategisk indsatsområde:
-

Der afvikles gode breddeturneringer og gode eliteturneringer
Der leveres en god service til klubberne henset til turneringsafvikling
Der laves en Euro tour afdeling i Pool i Danmark
Der laves internationale billardturneringer i Danmark
Vi skal have et højt aktivitetsniveau af turneringsspil i DDBU

Økonomi:
Dagsorden for strategisk udvikling:
-

Vi skal have fokus på at forbedre økonomien ved tilførsel af flere indtægter
Vi skal have øgede indtægter fra sponsorer
Vi skal lave målrettede sponsortiltag til hovedsponsor og mindre sponsorer
Vi skal lave målrettede sponsortiltag mod bestemte events og mulige sociale
projekter
- Vi skal være udfarende med fondsansøgninger og puljeansøgninger
- Vi skal prøve på at komme ind under Team Danmark paraplyen
- Vi skal bruge et højt aktivitetsniveau til turneringsspil, som løftestang til at
forbedre økonomi

Mål for strategisk indsatsområde:
- Vi skal have øget indtægter fra sponsorer fra 2019 til 2023
- Vi skal have flere økonomiske midler fra fondsansøgninger og puljemidler i
2023 end 2019 niveau
- Vi skal blive bedre til at lave opsøgende sponsorat salg
- Vi skal videreudvikle en sponsor- og fundraisingstrategi med henblik på at få
flere økonomiske midler

Kommunikation og samarbejde:
Dagsorden for strategisk udvikling:
- DDBU skal etablere sin egen kommunikationsplatform på Facebook
- Fortsat fokus på dialogen med klubber, med medlemmer og med interessenter
- I DDBU er politiske valgte, medarbejdere og klubber fælles om at skabe
fremtiden for DDBU
- DDBU møder klubberne i øjenhøjde, og arbejder med få klubberne til at
involvere sig og tage ansvar for, at DDBU er en velfungerende organisation
- Der skal udvikles en kommunikations- og sponsorstrategi, der sikre en
maksimal synlighed af billardsporten og tiltrække flere medlemmer/sponsorer
- DDBU skal sikre en eksekvering af PR i medierne, når der er gode sportslige
resultater der skal formidles nationalt og lokalt. D.v.s en lancering og løbende
udrulning af presse- og PR aktiviteter med henblik på at skabe synlighed,
informere og håndtere pressemeddelelser/pressehenvendelse o.a.
- Vi skal udvikle markedsførings- og branding tiltag på unionens virke

Mål for strategisk indsatsområde:
- Udvikling af dialogen med klubber og interessenter skal styrke
kommunikation, information, gennemskuelighed og det gode samarbejde
- Videreudvikling af dialogformer, der giver klubberne og medlemmerne
mulighed for at udtrykke sig og give inputs til unionens ”ydelser” og
organisering
- Implementering af Skype møder i unionen
- Gennemførelse af dialogmøder, temamøder, årsmøder, klubbesøg og telefon
møder
- Rekruttering af ny generalsekretær til DDBU´s sekretariat i Brøndby

International repræsentation:

Dagsorden for strategisk udvikling:
- DDBU skal arbejde med at sikre Good Govenance i internationale
billardorganisationer
- DDBU skal arbejde med at påvirke værdiledelse og sikre gennemskuelighed i
internationale billardorganisationers arbejde
- DDBU skal sikre et godt nordisk samarbejde i Nordic Billiard Council
- DDBU skal lave netværksarbejde, dialogarbejde og lobby arbejde med
internationale samarbejdspartnere
- DDBU skal deltage i internationale møder
- DDBU har fokus på de internationale discipliner: Pool, Snooker, 5-kegler og 3bande carambole

Mål for strategisk indsatsområde:
- DDBU er deltagende og aktive ved internationale billardmøder
- DDBU arbejder på at få en bestyrelsespost i én af de internationale
billardorganisationer inden 2023
- DDBU arbejder på at sikre danskere placeret i nedsatte udvalg i internationale
billardorganisationer
- DDBU vil arbejde på at sikre strategiske alliancer til problemstillinger og
udfordringer i internationale billardorganisationer

