
Den Danske Billard Union 
The Danish Billiard Federation 
Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby 
Telefon:  +45 43 26 26 26  E-mail:  ddbu@ddbu.dk  
 Internet:  http:/www.ddbu.dk 
Spar Nord Reg. Nr. 9219 Kontonr.456-52-27365      
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                8. oktober 2015 
 

Turneringssekretariat Region Øst Tlf.: +4543262083 kj@ddbu.dk 
Turneringssekretariat Region Vest Tlf.: +4597182929 hanne@ddbu.dk 
Udviklingskonsulent Tlf.:+4524250633 nuchel@ddbu.dk 
 
  
 
 

Procedure ved ansøgning om international billardturnering i 
Den Danske Billard Union. 

Hvis man som klub eller som gruppe af personer ønsker at ansøge om at lave 
en international billardturnering i Danmark, så skal man rette en skriftlig 
henvendelse til DDBUs sekretariat, og denne skal være stilet til 
Generalsekretæren. 

Generalsekretæren vil herefter sende ansøgningen videre til DDBUs FU, som 
efterfølgende behandler den konkrete ansøgning. 

Ansøgning om international turnering i Danmark på CEB kalender 
og sanktioneret af CEB og DDBU: 

Hvis man ønsker at ansøge om en afvikle en international turnering i Danmark i 
f.eks. 5-kegler, 3-bande eller de klassiske discipliner, så skal man som ansøger være 
bevidst om og overveje følgende forhold i sin ansøgning:  

- Overholde sponsoraftaler i DDBU og i CEB med billardleverandører 
- Afvikle turneringen på Simonis klæder og med Aramith baller 
- Betaling af turneringsgebyr på 250 euro til CEB 
- Opstille et turneringsbudget som præsenteres i ansøgningen til DDBU 
- Indgå en skriftlig aftale med DDBU omkring arrangementet 
- Præcisere antallet af borde der skal spilles på 
- Tilskuerfaciliteter – antal pladser i turneringslokalet? 
- Overholde internationale krav omkring lokalehøjde, bordhøjde og plads 

imellem borde 
- Hvad er der af Internet forbindelse i turneringslokalet? 
- Hvad er der af lysforhold over bordene? 
- Er der mulighed for live streaming? 
- Er der mulighed for at lave en TV aftale på arrangementet?  
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- Hvordan laves der turneringsprogram til turneringen? 
- Hvordan laves der resultatformidling til turneringen? 
- Hvordan er hotelforholdene til udenlandske gæster til turneringen? 
- Ophængning af sponsormateriale skal afstemmes med DDBU 
- Lokalekrav – toiletfaciliteter, omklædningsrum, spilleropholdsrum, sponsor 

set up, møderum, PC udstyr, evt, storskærm til resultatformidling 
 
Øvrige forhold man som arrangør skal have fokus på i sin 
ansøgning: 
 

- Offentlige transportforhold? 
- Parkeringsforhold? 
- Højtalerforhold og musikforhold? 
- Hvordan klargøres og udsmykkes lokalet til turneringen? 
- Stævneprogram? 
- Repræsentation af DDBUs bestyrelse ved turneringen? 
- Flag fra deltagerlande? 
- Hvordan planlægges finalearrangement og medaljeceremoni? 
- Medaljeskammel? 
- Hvordan planlægges opsætning, opbevaring og oprydning? 
- Hvilke aflåsningsmuligheder er der til turneringslokalet? 
- Hvilke træningsmuligheder er der? 
- Garderobepladser? 
- Rengøring og støvsugning under stævnet? 
- Stoleopsætninger til dommere, spillere, publikum, officials? 
- Turneringsbanket planlægges hvorhenne? 
- Billetsalg til turneringen eller gratis entré? 
- Hvordan laves der før turneringen PR, turneringsinfo og plakater? 
- Hvordan laves der organisationsplan på turneringen? 

 
- Hvilke forventninger/ønsker har turneringsarrangøren til samarbejde med 

DDBU omkring arrangementet? 
- Hvordan ser arrangøren muligheden for at rekruttere frivillige til at hjælpe 

med at arrangere og organisere turneringen? 
- Hvilke muligheder og udfordringer er økonomisk set omkring turneringen? 
- Sponsorsamarbejde med DDBU? 
- Bannere og reklameskilte i turneringslokalet? 

 
 



Beskrivelse af mål og målsætning omkring turneringen: 
 

- Hvad er målsætningen for klubben/arrangøren ved at være vært for en stor 
international billardturnering i Danmark? 

- Har klubben/arrangøren nogle opsatte mål og opsatte succéskriterier for den 
internationale turnering? 

- Hvordan kan turneringen medvirke til at profilere dansk billard? 
- Hvordan kan turneringen medvirke til at udvikle og styrke danske spillere? 

 
 
Ansøgning om international turnering i pool og i snooker: 
 
Som ansøger til en international turnering i Danmark i pool eller i snooker, der 
sender man ligeledes sin ansøgning til DDBUs sekretariat. 
 
Mange af de førnævnte forhold til en ansøgning om en international turnering i 
carambole og 5-kegler, det gælder også for pool og snooker. 
 
Dog er pool og snooker internationalt sanktioneret af andre forbund end CEB, og 
man skal derfor tage kontakt til DDBUs sekretariat ved en ansøgning om en 
international turnering i Danmarks, således at man kan oplyses om, hvilket 
internationalt pocket forbund man evt. skal tænke med indover i sin ansøgning til 
DDBU. 
 
DDBU har et formelt samarbejde med flere forskellige pocket forbund. 
 
Er klubben/I interesseret i at ansøge om en international billardturnering i 
Danmark, så sender klubben/I en ansøgning som beskrevet tidligere. 
 
Ansøgningen sendes til DDBU i god tid før den internationale turnering 
planlægges afviklet. 
 
Forløbet vil så herefter være, at vi behandler ansøgningen og vender tilbage til 
ansøgeren. 
 
Hvis DDBU giver ansøgeren sin accept til den internationale turnering i 
Danmark, så vil der efterfølgende være dialog og planlægningsmøde parterne 



imellem, og der vil blive lavet en formel aftale og underskrevet en formel 
kontrakt på turneringen. 
 
Det vil være DDBU sagsbehandlingen i praksis. 
 
Landskampe i billard: 
 
DDBU arbejder med at synliggøre billardsporten, og vi arbejder ligeledes med 
forskellige billardaktiviteter og billardevents. 
 
Landskampe i billard er med i denne strategi og tankegang. 
 
Landskampe i billard kan der søges om hele året rundt, og det kræver som sådan 
ikke en speciel ansøgningsprocedure. 
Klubben/I sender DDBU en ansøgning om landskamp i f.eks. 3-bande eller 5-
kegler, hvis klubben/I er interesseret i at arrangere og hjælpe til med afviklingen af  
en billard landskamp. 
 
Send DDBU et begrundet idéudkast til en billardlandskamp, og DDBU vender 
derefter tilbage med et svar på henvendelsen. 
Når og hvis vi kan se muligheden for et samarbejde og for en placering af en billard 
landskamp i en klub, vil vi kontakte jer, og høre om I fortsat er interesseret i at 
samarbejde omkring afviklingen af billard landskampen. 
Herefter starter vi en forhandling om arrangementet, og ser på muligheden for at 
placere en landskamp i vores kalender for turneringsafvikling. 

 
Send ansøgningen til international turnering og til landskamp - til Den Danske 
Billard Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, Att. 
Generalsekretær Jan Bemmann. 
Via email til: ddbu@ddbu.dk. 
 
Send venligst DDBU en velbegrundet og en tydelig ansøgning. 
 
Med venlig hilsen 
 
Flemming Busk Knudsen 
Formand for Den Danske Billard Union. 
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