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Baggrund

• Den Danske Billard Union (DDBU) er samlende specialforbund for forskellige billarddiscipliner, som spilles på 
nationalt og internationalt plan og er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF) samt CEB, UMB, EPBF, WPA, 
EBSA, IBSF, IPBF samt WCBS, som udgør de forskellige discipliners internationale paraplyorganisationer.

• Traditionen tro har Keglebillard været den bærende kraft i dansk billard, men internationale discipliner som 3-
Bande Carambole, 5-Kegler, samt Pool og Snooker er sidenhen blevet en forankret del af billardsporten. 
Discipliner som alle er fundamentalt forskellige og spilles på forskellige type billardborde og af forskellige 
spillere.

• DDBU må erkende, at med godt 8000 medlemmer og 182 klubber, hvoraf de fleste er keglebillardklubber, 
repræsenterer unionen kun en brøkdel af de mange spillere, grupperinger og klubber som spiller billard i 
Danmark.

• Det anslås at mere end 100000 spiller billard i en eller anden form her til lands. De mange spillere, som ikke er 
medlem af en billardklub under DDBU, spiller i boligforeningsklubber, firmabillardklubber, ungdomsklubber, 
seniorklubber, private klubber og ikke mindst på caféer, værtshuse og i private hjem.



Vision

• DDBU skal i de kommende år finde vejen til at få flere af de 
mange muligheder for at spille billard lagt ind under unionen til 
altafgørende gavn for billardsportens fremme.

• DDBU skal byde de strømninger, som i stigende grad drejer 
mod professionalisering af billardsporten, velkommen. DDBU 
skal ikke kun være tilskuer til udviklingen, men være med i 
forreste række som initiativtager, organisator, udvikler og aktør 
i de internationale organisationer

• I hobbydelen/breddedelen, skal DDBU via et velfungerende 
sekretariat være endnu bedre til at servicere, udvikle, skabe 
bedre rammer, nye turneringsformer og på sigt medvirke til 
at gøre billard til danskernes foretrukne og samlende 
folkesport og folkehobby.

• Via målrettet ungdomsarbejde, innovation og 
nytænkning samt samarbejde med skoler, 
ungdomsorganisationer mv., skal vi skaffe nye medlemmer og 
identificere talenter og motivere dem via en omfattende 
professionel skoling til at blive dygtige eksponenter for dansk 
billard.



Billard og det sociale 

Billard er en sport eller hobby for alle. Ung, gammel, stor, lille, tyk og tynd, høj og lav - alle 
kan spille billard. Billard er en sund sport/hobby, hvor man går mange skridt, har samvær 
med andre, er udfordrende, spændende samt er livseliksir for hjernen og hjertet!

Billard skal profileres som en social sport, der favner meget bredt. Mange klubber har 
hverken ungdomsafdeling eller pensionistafdeling, som kan benytte klubbens faciliteter på 
tidspunkter, hvor der ingen anden drift er.

Firmaidræt, ældresagen, veteraner, handikaporganisationer og mange andre kan medvirke 
til at klubberne får flere medlemmer, større omsætning og dermed bane vej for midler til 
udskiftning og forbedring af utidssvarende inventar, billardborde m.v.

DDBU vil søge partnerskab med en eller flere sociale og/eller velgørenhedsorganisationer 
for at synliggøre billardsportens sociale aspekt og øge den offentlige bevågenhed derom



Her kommer 
den ægte 
udfordring

• DDBU skal omlægges til at kunne håndtere 
førnævnte visioner og gøres til en 
moderne, fremtidsorienteret og 
forretningsorienteret organisation.

• NU er den rigtige timing, fordi DDBU naturligt skal 
udskifte personale, som har arbejdet trofast og 
loyalt for billardsporten gennem mange år. En ny 
personalestruktur og ledelsesstruktur skal danne 
grundlag for gennemførelsen af visionerne.

• Vi skal udfordre os selv, vores kompetencer, vores 
potentialer og muligheder – og lægge traditionelle 
og utidssvarende tanke- og handlemønstre på 
hylden i billardsportens tjeneste.



Vejen til den 
nye 
organisation 
er:

• Der gennemføres en overordnet analyse og research omkring, 
hvad dansk billard og de enkelte discipliner egentlig er for 
nogle størrelser, hvilke værdier vi repræsenterer og hvad det er, 
som binder os sammen. Hvad vil vi med fremtiden, hvor står vi 
lige nu og hvad er vi ikke så gode til!

• Tæt samarbejde med DIF og udnyttelse af de mange 
muligheder, kompetencer samt sparrings- og 
tilskudsmuligheder i hele processen.

• Sparring med udvalgte billardledere via dialogmøder, 
med erhvervsledere samt øvrige ledere i og uden for 
billardsporten

• Brug af moderne business management strategier, som 
naturligt involverer en aktiv og dedikeret indsats af hvert 
bestyrelsesmedlem, som fremover får helhedsindflydelse på sit 
ansvarsområde og dermed et motiverende "ejerskab"!

• Målet er at klarlægge dansk billards identitet - altså vores 
hjerte og sjæl, hvad vi kan tilbyde, hvad vi vil, vore drømme og 
visioner for billardsporten.

• Det skal samlet set blive til dansk billards "Branding"



Konkrete delmål

• Professionel struktur, hvor overordnede visioner defineres af bestyrelsen og eksekveres af en daglig 
leder, som optimalt er en delvis eller med tiden 100% arbejdende formand (præsident) med en tilpasset 
bestyrelses- og udvalgsstruktur samt personale med tidssvarende, markante og relevante profiler

• Hovedfokus skal være på fundraising via medlemstilgang, sponsorer, fondstilskud og samarbejdsaftaler 
med det mål at DDBUs indtægter skal stige med en million kr årligt fra sæson 2021/2022 til sæson 
2024/2025.

• Fokus på eliten, som spydspids i strategien, ved at skabe stigende konkrete og målbare internationale 
resultater i form af VM- og EM-medaljer, pengeturnerings-sejre samt avancement på ranglisterne. Eliten 
skal udvikle sig til semi- og professionelle sportsudøvere og sunde ikke-virtuelle idoler og helte for 
ungdommen

• Eliten og sporten som helhed bliver til vores "produkt", som skal sælges

• DDBU skal afholde mindst et årligt EM, VM, World Cup, Euro Tour, Ranking Tour mv. i en af de 4 
internationale discipliner fra 2021.

• DDBU skal organisere en årlig særlig prestigefyldt Skomar´- turnering med stor eksponering og store 
pengepræmier



Konkrete delmål 2 - Administration

• Implementering af nyt DIF-økonomisystem, som skal flytte "uproduktiv" 
personalearbejdstid over til sporten og PR-Marketing og sikre en månedlig let overskuelig 
rapportering og opfølgning på den samlede økonomi og økonomien for de enkelte 
bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder

• Omlægning af regnskabsåret til at følge sportsåret i stedet for kalenderåret for at skabe 
bedre overskuelighed og transparens

• Flytning af sekretariat til DIFs "Idrættens Kompetence Center", hvor DDBU bliver en del af 
et dynamisk og professionelt kontormiljø, hvor der dagligt interageres med 17 andre 
specialforbund med samme udfordringer som billardsporten.

• Billardresultater.dk bliver optimeret og udbygget med det formål at blive et endnu bedre 
service-værktøj for klubber og spillere. Samtidig automatiseres mange manuelle 
arbejdsgange, som igen skal frigive arbejdskraft til sportslige og udviklingsmæssige 
opgaver



Konkrete delmål 3
PR-Marketing

• Høj fokus på helhedsorienteret PR-Marketing og et nyt professionelt ansigt udadtil, som 
skal illustreres i alt skriftligt og visuelt materiale fra DDBU såsom nyhedsbreve, brevpapir, 
flyers, posters osv

• Der skal bruges 15-20 sekretariats-arbejdstimer ugentligt på eksponering af dansk billard

• Der skal skabes idoler af vore dygtige spillere og promovere disse via sponsor-events, VIP-
events, eksklusive turneringer, nye samarbejdspartnere og udnyttelse af synergier med 
andre forbund

• Nye moderne, informative og skarpe hjemmesider, FB-sider, Instagramsider mv.

• Professionel løbende resultatformidling til relevante eksterne og interne målgrupper

• TV aftaler til eksponering af både nationale og internationale turneringer

• Mere fokus på streaming af billardturneringer fra både bredde- og elitebillardsporten



ÅrsmødeOrdensudvalg

Forretningsudvalg

Sekretariat, arbejdende 
formand (Præsident), 

sekretær, fundraiser m.v.

Sports- og Appel 
Udvalg Bestyrelse

Snooker-
udvalg

Pool-udvalg

Skomar-
udvalg

Turnerings-
udvalg

Ungdoms-
udvalg

DDBU
Organigram 2020-2025

Keglebillard-
udvalg

5-Kegler-
udvalg

Carambole-
udvalg

Event-udvalg

Ad Hoc Udvalg

Pige- og Kvinde udvalg
5-Kegler Tours udvalg
Mega Skomar Eventudvalg
Streamingudvalg
Skoleprojektudvalg

Disciplin
udvalg

Tvær-
disciplinære 

udvalg



Bestyrelsens nye
sammensætning

• Formand

• Næstformand (er også disciplinansvarlig)

• Kasserer

Som udgør Forretningsudvalget,

desuden:

• Turneringsudvalgsformand

• Ungdomsudvalgsformand

• 6 disciplin ansvarlige

Som nedsætter egne disciplinudvalg



Personale 
profiler

Daglig leder

Arbejdende formand  
(Præsident/Direktør) har bred 

ledelseserfaring og stærk 
ledelsesprofil, er udadvendt, innovativ, 

har overblik, kan gennemskue 
komplekse problemstillinger, har 

international erfaring samt 
sprogkundskaber og fagviden.

Personen er visionær og bærer evnen 
til at eksekvere konkrete visions- og 
strategiplaner, lede og repræsentere 
DDBU samt være en inspirerende og 

motiverende personaleleder, som 
skaber positive samarbejdsrelationer 

og et godt arbejdsklima

Personen skal udover det overordnede 
ansvar for DDBU også være talerør 

nationalt og internationalt samt være 
døråbner til internationale 

organisationer og turneringer.

Vedkommende skal udvikle DDBU's
sekretariat og personale dynamisk 
i henhold til den faktiske udvikling 
økonomisk og organisatorisk for at 

undgå at kompromittere DDBU's
stabile og gode økonomi.



Personale 
profiler

Fundraiser

Sekretariats-
medarbejder
PR Marketing

Fundraiser – skal skaffe midler til udviklingen af billardsporten fra sponsorer, firmaer, fonde, 
mæcener, organisationer, medlemstilgang, nye klubber mv. Fundraiseren skal skabe 
forbindelser, netværke, lave lobbyarbejde samt være den fødte døråbner i et tæt samarbejde 
med formanden (Præsidenten)

Fundraiseren har erfaring i opsøgende salg eventuelt som KAM i et større firma og/eller 
erfaring i fundraising, har gennemslagskraft, et vindende væsen og forstår at skabe 
langsigtede relationer. Evner at afslutte en forhandling med en kontrakt til begge parters fulde 
tilfredshed. Kan se muligheder i svært terræn

Bliver målt på succes og aflønnet med en fast løn plus attraktiv bonus i forhold til resultater

Sekretariatsmedarbejderen er en del af DDBUs servicepersonale overfor klubber, spillere og 
samarbejdspartnere. 50% normalt kontorarbejde, 10% økonomi og 40% PR-Marketing

Sekretariatsmedarbejderen`s baggrund kan være alsidig, men vedkommende skal have en 
stærk og kompetent viden omkring billardsporten og trives i en travl hverdag. Der er høj fokus 
på et nyt PR- og Marketingkoncept med nye hjemmesider, nye trendy platforme på sociale 
medier, kommunikation igennem nyhedsbreve, resultat-formidling m.v.



Økonomiske 
udvirkninger

• I forhold til den nuværende økonomi omkring lønninger, 
overgangsordning med "dobbelt" bemanding (januar-
februar-marts 2020) ligger udgifterne fast og øges ikke i 
denne fase af planen

• Processen med ansættelsen af en 
sekretariatsmedarbejder er afsluttet

• Processen med ansættelsen af en fundraiser med 
omstående profil starter i april 2020 og skal være 
afsluttet med ansættelse 1.august 2020

• Processen med ansættelse af lønnet Præsident/Direktør 
og/eller frikøb af formand starter, når økonomien tillader 
det – det vil sige i takt med den dynamiske udvikling 
og/eller konkrete tiltag for at fremskynde denne.



Afsluttende bemærkninger

Inde i hver af os banker der et varmt og kærligt hjerte for billardsporten. Mange af os har været 
med siden vi var børn/unge. Vi har oplevet alle facetter af vores hobby/sport og vi har alle dannet 
os et billede og en mening om mangt og meget. Overordnet er vi sikkert alle glade for og elsker 
stunderne ved det blå/grønne klæde– og alligevel - når vi ser, at noget kan gøres anderledes, bedre 
og mere tidssvarende, så kan det godt gibbe i os for at ændre noget.

Hvad med, om det er netop dette årsmøde, som gør denne forskel, som med tiden kan ændre 
noget fra at være godt til at være fremragende?

Hvad med om det netop er dette årsmøde, som skaber forudsætningerne for at dansk billard kan 
få sin velfortjente plads i folkets hjerter og sin fortjente eksponering?

Hvad med om denne visionsplan ikke bliver syltet som så mange andre visionsplaner – og vi 
sammen tør tage de nødvendige beslutninger og eksekvere dem?

Jeg er klar til at yde min del. Mine dygtige og kompetente bestyrelseskolleger ligeledes!

Det er det samme, jeg hører fra Jer, når jeg taler med Jer ude i billard-Danmark og ser ilden brænde 
i Jeres øjne for vores sport. 

Skal vi komme i gang?

Torsten Danielsson, Formand DDBU

"Lev et godt og værdigt liv. Når du bliver ældre og tænker tilbage, kan du nyde det én gang til"


