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Projekt 2019 

Projektbeskrivelse af Projekt 2019 

 

 

Indledning: 

Fundamentet for elitearbejdet i DDBU handler om specialforbundets arbejde med at 

udvikle og fastholde dansk billard i verdenseliten, og arbejde med et eliteprogram 

eller et eliteprojekt, som omfatter aktiviteter, planer, træningsforhold, faciliteter og 

økonomi. 

Den Danske Billard Union er vært for det individuelle VM i 3-bande carambole i 

2019, og i forbindelse med det, der iværksætter vi nu et eliteprojekt, og et 

eliteprogram, som vi kalder for Projekt 2019. 

Et projekt, hvor ledelsen af DDBU er tovholdet på projektet. 

Et projekt, som omhandler eliten af dansk 3-bande carambole, og som er planlagt til 

at køre i perioden 2016-2019. 

 

Dansk 3-bande carambole har ikke leveret et godt resultat ved et individuelt VM i 

3-bande carambole, siden VM i 2004, hvor Jacob Haack Sørensen vandt bronze. 

 

Ved VM i 2002 tabte Dion Nelin finalen til italieneren Marco Zanetti med 3-1 i sæt, 

og fik dermed sølv. 

Et VM, der i øvrigt blev afviklet på dansk grund i Randers. 

 

Ved VM i 2000 i Frankrig, der tabte danske Tonny Carlsen finalen til hollænderen 

Dick Jaspers. 

 

Ved de seneste individuelle VM i 3-bande carambole har de danske deltagere ikke 

gjort en god figur, og vi har ikke aktuelt en dansk spiller med i verdens top 12. 
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Dansk 3-bande carambole billard har en elite, som godt kan gøre sig gældende på  

europæisk plan og på verdensplan, hvis de understøttes og hvis deres trænings- og 

konkurrenceforhold forbedres. 

 

Det skal dette konkrete projekt være med til. 

 

Den danske holdturnering (Elitedivisionen i 3-bande carambole), samt de danske 

turneringer (3-bande tours, DM og Regionalmesterskaber), de er med til at udvikle 

vores elitespillere. 

De bliver i første omgang talentfulde spillere og dernæst internationale spillere for 

DDBU. 

Når vores spillere deltager i internationale turneringer, er det en del af deres 

muligheder for at konkurrere med de bedste spillere på verdensplan, og en del af 

deres fortsatte udvikling som billardspillere. 

Deltagelse i World Cups, EM og VM er også med til at danne grundlag for 

verdensranglisteplaceringer, som har stor betydning for udtagelser og seedninger. 

 

Når danske spillere deltager i internationale mesterskaber eller deltager i store 

internationale turneringer verden over, så udgør disse billardstævner en slags 

eksamen for vores spillere, hvor deres indsats på træningsbordet, deres talent, deres 

deltagelse i eliteprogram og deres udviklingspotentiale, skal vise sin kapacitet i 

konkret match up med verdenseliten i 3-bande carambole, og i forhold til at opnå 

topplaceringer ved internationale mesterskaber. 

 

Baggrunden for dette projekt skal del ses i lyset af ønske om et godt dansk resultat 

ved VM i 3-bande carambole i 2019. 

Men også som et projekt, der løfter og udvikler eliten i dansk 3-bande carambole 

billard. 

Samt som et projekt og et eliteprogram, der ved hjælp af en konkret støtteindsats fra 

DDBU organisationen, løfter de sportslige resultater på verdensklasseniveau og 

kompetenceudvikler DDBU. 

 

DDBU har små økonomiske ressourcer tilgængelige, og specialforbundet kan ikke 

af eget kraft finansiere et ambitiøst projekt og et eliteprogram som dette. 

Derfor må vi sørge samarbejde med interessenter omkring den økonomiske del af 

projektet. 



 

Det håber vi, at vi kan opnå med en direkte henvendelse, med forståelse og 

involvering fra interessentside og via en konkret projektbeskrivelse. 

 

Hvad handler Projekt 2019 egentlig om? 

 

Formål med Projekt 2019: 

 

DDBU har flere formål med dette projekt, herunder: 

 

- At sikre et godt sportsligt resultat ved VM i 2019 

- At understøtte mulighederne for at sikre et godt VM resultat 

- At få danske spillere med i internationale turneringer og i World Cups frem 

til 2019 

- At arbejde med en elitegruppe i et eliteprogram igennem nogle år – 2016-

2019 

- At sikre økonomisk støtte til at danske spillere kan deltage i internationale 

turneringer  

- At lave udviklingsarbejde med elitespillere i 3-bande carambole 

- At lave lobbyarbejde til internationale turneringer, således at danske spillere 

kan deltage på mulige fordelagtige aftaler 

- At kompetenceudvikle DDBU 

- At lave et projekt og et eliteprogram som sikrer bedre sportslige resultater på 

verdensklasseniveau 

 

 

Målsætninger med Projekt 2019: 

- At sikre dansk 3-bande carambole billard har høj international klasse 

- At sikre en mulig medaljeplacering ved VM i 3-bande i 2019 

-    At sikre en styrkelse og en udvikling af elitegruppens billardmæssige   

     kompetencer  

- At sikre motivation, glæde og udvikling for elitegruppen ved deltagelse i 

Projekt 2019 

- At skaffe økonomi til at danske spillere kan deltage i internationale 

turneringer 



- At sikre den enkelte elitespillers udviklingsmuligheder inden for 

billardsportens rammer 

 

 

Målgruppen: 

Gruppen af spillere, som DDBU konkret vil fokusere på, er: Thomas Andersen, 

Lars Dunch, Tonny Carlsen, Brian Knudsen, Brian Zola Hansen, Jacob Haack 

Sørensen og Dion Nelin. 

Det er spillere som er klassificerede elitespillere og de tilhører toppen af dansk 3-

bande carambole billard, og de har niveau og potentiale til international klasse og til 

verdensklasse. 

DDBU forbeholder sig ret til også at uddele wild card til særlige talentfulde spillere, 

som ikke i første omgang er med i målgruppen. 

 

Styregruppe på Projekt 2019: 

- DDBU formand  (Tovholder) 

- DDBU næstformand 

- DDBU kasserer 

- DDBU Eliteudvalgsformand 

- DDBU Generalsekretær 

 

Overordnede strategier fra DDBU til at opnå bedre sportslige 

resultater på verdensklasseniveau: 

- Vi styrker elitegruppen i 3-bande carambole igennem et konkret projekt og et 

eliteprogram 

- Vi styrker træningsindsatsen, spillerudvikling, spilleglæde og den enkeltes 

potentiale – ved at lave et projekt med specifik fokus på en gruppe spillere 

- Vi kompetenceudvikler igennem udviklingsplaner, tiltag og fokus på 

gruppe/på den enkelte 



- Vi vil løbende i projektet forbedre og udvikle støttefunktionen for spillerne, 

med udgangspunkt i forventningsafstemninger, og med udgangspunkt i, at de 

bedste spillere skal have individuelle og målrettede støtteindsatser/tilbud. 

- Vi vil lave en mulig analyseproces med spillerne, for bedre at udnytte den 

enkeltes muligheder i både træning og i konkurrence 

- Vi vil muligvis arbejde med videomateriale som analyseredskab 

- Vi vil være nogle personer fra DDBU organisationen som er tovholdere på 

eliteprojekt og eliteprogram 

  

 

Faciliteter til Projekt 2019: 

 

Projektet hører hjemme på Idrættens Hus, DDBU kontoret, Brøndby Stadion. 

Til træningsfaciliteter anvendes deltagernes klubber, DDBU Kraftcentre og mulige 

andre træningssteder. 

Eliteprojektet kan benytte sig af muligheder inden for DIF organisationen, herunder 

sportspsykologi. 

 

 

Møder forbundet med Projekt 2019: 

 

DDBU organisationen vil jævnligt i løbet af projektperioden afvikle sportslige 

ledermøder, som omhandler styring af projekt forløb, samarbejde DDBU og 

spillere, udtagelse af spillere til mesterskaber, sæsonplanlægning, mulig ud- og 

indslusning til målgruppen og sportslige mål. 

 

DDBU planlægger med 2 fælles eliteprojektsmøder årlig. Her orienteres om og 

drøftes generelle forhold vedrørende projektet med målgruppen. Konkrete 

individuelle forhold vedrørende projekt forløb diskuteres personligt og direkte med 

tovholder (DDBU formand). 

 

DDBU planlægger med jævnlige opfølgningsmøder til den enkelte spiller, hvor 

DDBU med jævnlige mellemrum vil kontakte den enkelte spiller pr. telefon eller pr. 

samtale, for at drøfte f.eks. træningsforhold, mål for en given tidsperiode, 

samarbejdet til andre spillere i gruppen, deltagelse i danske og udenlandske 

turneringer og internationale tendenser i 3-bande carambole. 

 



 

Forventninger og krav til målgruppen: 

 

- Deltagelse i danske og udenlandske turneringer 

- DDBU har som forventning og krav til spillerne, at de både selvtræner og 

kamptræner med andre elitespillere 

- DDBU har som forventning og krav til spillerne, at de deltager i fælles 

træningssamlinger 

- DDBU har som krav og forventning til spillerne, at de skriftligt fremsender 

overvejelser omkring trænings- og konkurrenceforhold for den igangværende 

sæson 

- Hvis DDBU ikke er tilfreds med den enkelte spillers fremsendte 

træningsplan, kan den enkelte spiller blive tvunget til at fremsende en ny 

- Spillerne skal regne med i projektperioden, at DDBU vil møde uanmeldt op 

til en træningssession eller konkurrence dag.  

- DDBU har som krav og forventning til spillerne, at de skærper deres 

træningssituation de sidste 3 uger op til deltagelse i VM, EM og stor 

international turnering. 

- Hvis spillerne har brug for sportspsykologisk support op til VM og EM 

deltagelse, så skal spillerne melde det tilbage til DDBU i deres trænings- og 

konkurrenceovervejelser 

- Ved opfølgningsmøder og fællesmøder, der har DDBU en forventning om til 

spillerne, at de deltager konstruktivt, aktivt og reflekterende 

- DDBU har som forventning til spillerne, at de selv investerer tid, energi, 

spillelyst og økonomi i projektdeltagelsen 

 

 

 

Turneringer og mesterskaber: 

 

Deltagelse i turneringer i Danmark og i udlandet er en ikke væsentlig del af Projekt 

2019.  

Turneringsdeltagelse er en vigtig platform for udvikling, og har ligeledes en vigtig 

for funktion for den enkelte spillers udnyttelse af spillemæssig potentiale. 

For DDBU har deltagelse i turneringer og i mesterskaber følgende funktioner: 

 

- Deltagelse i turneringer og mesterskaber skal forberedes og trænes 



- Gode resultater til mesterskaber er det ultimative mål for målgruppen 

- Turneringer hjælper og udvikler den enkelte spillers erfaringer med at spille 

imod forskellige typer af modstandere på den danske og internationale billard 

scene 

- Tuneringer udvikler spilleren til at spille under forskellige forhold og vilkår 

- Turneringer udvikler spilleren til at håndtere situationer ved turneringsspil, 

hvor spilleren er favorit, under dog, jævnbyrdig og udfordret 

- Turneringer giver ranglisteplaceringer 

- Turneringer er med til at evaluere spillernes aktuelle spillefærdigheder og 

kompetencer 

- Turneringsdeltagelse kan give plads til udviklende træningsforløb 

- Forberedelse til mesterskaber foregår i en langsigtet planlægning 

 

 

Tidsplan: 

 

2016: 

 

- Præsentation af Projekt 2019 

- Dialog- og sonderingsmøder med spillere og interessenter 

- Udformning af projektbeskrivelse 

- Ansøgning om økonomisk støtte til Projekt 2019 

- Fastlæggelse af målgruppe 

- Fælles møde med målgruppe efteråret 2016 

- Spillerne deltager i danske og udenlandske turneringer 

- 1 fælles træningssamling november/december 2016 

 

 

2017: 

 

- Spillerne deltager i danske og i udenlandske turneringer 

- Fælles møder med målgruppen – 1 gang om foråret og 1 gang om efteråret 

- Opfølgningsmøder og personlige forløb med målgruppen 

- Styregruppemøder 2-3 gange i løbet af året 

- 1-2 fælles træningssamlinger april/november 2017 

- Besøg ved træningssessioner og konkurrence dage 

- Løbende dialog, evaluering og mulig justering af projektforløbet 



 

 

 

2018: 

- Spillerne deltager i danske og i udenlandske turneringer 

- Fælles møder med målgruppen  -  1 gang om foråret og 1 gang om efteråret 

- Opfølgningsmøder og personlige forløb med målgruppen 

- Styregruppemøder 2-3 gange i løbet af året 

- 1-2 fælles træningssamlinger april/november 2018 

- DDBU prøver på at arrangere en international turnering i København 

- Besøg ved træningssessioner og konkurrence dage 

- Løbende dialog, evaluering og mulig justering af projektforløbet 

 

 

2019: 

 

- Spillerne deltager i danske og i udenlandske turneringer 

- Fælles møder med målgruppen – 1 gang om foråret og 1 gang om efteråret 

- Opfølgningsmøder og personlige forløb med målgruppen  

- Styregruppemøder 2-3 gange i løbet af året 

- 1-2 fælles træningssamlinger april/oktober 2019 

- NM og træningsturnering op til VM i Danmark – oktober 2019 

- Udtagelse af VM deltagere august/september 2019 

 

 

2020: 

 

- DDBU laver en dokumentation og en mulig evalueringsrapport på 

målgruppens udvikling, hvor vi evaluere indsatsten med henblik på at 

videreudvikle eliten i dansk 3-bande carambole billard og DDBU 

organisationen 

 

Økonomi til Projekt 2019: 

- DDBU skal i løbet af 2016 og 2017 arbejde på at få finansieret Projekt 2019 

- DDBU vil i perioden 2016/2017 gøre en særlig indsats for at skabe den 

økonomiske platform til Projekt 2019 



- DDBU har aldrig tidligere lavet et sådan projekt for elitespillere i 3-bande 

carambole, derfor skal der også indhentes erfaringer med økonomidelen 

 

 

 

 

Projektbeskrivelse udformet juni/juli 2016 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Flemming Busk Knudsen 

Formand for Den Danske Billard Union. 


